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الا!ر!د4
علىلغمى(الاللط!القفةأكنبلفاأضحتاوللمليالملمةالأنباتمئكلةان

الذىالشرعىنجرالالنركألمحا،الدوليةابظماتلهاولتكر،الشاقيالأملاحضادلها،الحل

امالمادولبمضلىفغذالأفلياتطهأنركم..معبنولالهملجأولا،نعرولاعهئدالعلا

..الفلطيةالمثكلةمنعهذاأفدماوللملىالمسل!ةالأفياتئكلةأنك!..الملايينبعثرات

ردعرفس..العالىالصوتمفىكرففصائلياوحدتللطنانالمنكنينبينالالرقولكن

بالوحايفحبامضوتعرف..الف!ضبطويسبانفىالجطدمصىوكلف..المسلحةالمواجهة

لماالقامالدينعزركالب..حماسررلا..رالظدي!راررطباطكطالعدوانمواحههريى

الساحةعلىابفياللبةلصاللبعضظلت!انخى..الفلسطبةل!رادةامرائلرفحخت

حكاملبض!دسلأم!مهاوقعقدالحالمبلاد!ىالإسلايةالأقياتاما..بابارللعبالفل!طييما

دقدجائرةلقواليندهأوتركومم،حقو!موأمدروا،قفهملجحوا!كردوليةرزعامات،خونة

الشحمة.حرنهمشرتال،سخدأكلمونفد،عادانم

الطويلة،الحفلأمذهسلطالياالغمر!افلما..سلمةدولةكالتاخلالهاقيالهدإن

دثيمهاعنلضلآ..بوذيةأر.فدرقيار..كاتسيجة..الىالفةالديالاتمذهليمارئرت

عنيقللامايمحانيصللهل..اقياالىلهاالملمون!ولقادرولقدرة..دويلاتعدةالى

ايحدةالأمادراجلىكلابحآوك!ئمرجاموتفيةملفيظلواناللادمملىاتلياسلمميونماكى

.والالصانالعدلالىطعلقهيجدحتىالنورالىيخرجهئنصفعنيحث

الجالباتأحوالالمؤلفلبهلاولفد،اور،فىالإسلاجمةالأقبات5عنالجدابحتمداأط

تر-لطله،وروعة،بأصايهالأورلبةالمجمعاتثلبالإيلاماخرقويهف،أولىلالىالإسلاب

لىالآنكحكمانيمكنالبلادطهبحضفىالملمبنمنمحدردةاتياانويهص،الاعهرسلوك

أورلالىسلمونيقلدماعياو!راكزكبرىماعبلهاك.الحكمشونادالةولى،الأ!ردلا

لقد..المارهوتحركأبخالهلطعيةجديدشأسلكالىسعثالأسلامإنيفالص..وأصيكا

الناءباتزالياسدلىطيخةلىاببابىالمجلىفىالماطالاتخاباتخلالماطاحدالأنفسىعاصرث

الجابةا!واتبعلىتلاكلنالرينحونكانركب!فاكالاللابةالمؤنحراتأحدانعفاد

،والرنجاتالمطابمنكل!تحققالرنحبنعلىب!ئزطونالحايةأعفاءكادريهف،الاملاية

..الحيموابفعولاطيرالكبرىبالمكابالإسلاقيالحركاعلىعادممامطالبمالمرثحونليحقق

كليرصعلىوالقايةالأسلاميةإسهاطكهعنلصلألهو-الحريفعنغىوالكاب

اييفزيوبوالرامج،رالاعلايةالدينيا..واندواتالؤتمراتمنالعديدلىئاركأنبحدالماحات

!لىحصلتداباحثكان!)ذا..الإللامىوالفقهالدعوةلمالقةالأعيةبالجائزةفازتدن!له

الأنرلعمل،الأعلامكبلأشالححالةلىالعياالدراساتوعلىالفامرةحاصةمنالحقوقليال!

لى!الآد،زادى4انولرمنتجلسمواهانإلاللاسحلاماتالعا!ةلالهنة،)علاماخمانى.

هذا!الملمالعربىللقارممأأخجط!منفكانالمجالمدالىخرةشاكهبماالأسلايةالحرممة

يجعلهأنوجلعزاللهلرجوالدىاليهابعفحاتل!لى...،أورلالىالاسلاطالجاياتاالكطب

!-قا!يز.لانرهيزانولىالمؤلفعملعحالفنى
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فالىخمصالذمزس

لمدضمدطفالماعةلمثةباتبا

وزلر!ألنمترضما!؟المابئال!

الح!ل-لمشكللأتا-فذالمنأ

فا/الأكضل!
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يالتوزبعب!طهعح!صللشسرئخلا!ل!

13106،35لثى8،7،351-3551718-ممد
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تقلإلو

الدحتورالأستاذلفضيلة

مرزوقالصبورعبد

الأسلا!ةلثينالأعلىللمجصاولمالأمين

والواجبالواقعبينالإسلاميةالأثليات

أوضاعضلأيارحيوةفجزاالأسلاصةادمضايا!رشواحدةهده

ولعالوناالأماالأ،طانديار3خايفونالملمينشملافيومعالح

لهشوما،بالاخرابالأحماسلهمييماالىالمناكلشالك!

واجماصة.رسابهفاليالداجمات

رشنى--أصبت!دوخطورةأم!ةمناثكلةله!هلماونظزا

على(والمحدةايمارروللىياجآوالمراعاتانازعاتمنللك!محوزا

واح!كات،مكلاوحروبو!داماتصاجهاتئكللىالااقعارض

لقطع.!كادلارظوثات

ايارلجةلثالهاوأصلاثكللأمذهجلورلىابحثنايخلىويى

ويملأ،الومالمحلمينلأديخربودال!ىالر-إلىاي!ه!نىطلندر

الاصلاية،الألياتضدوالفا!دشبالك!ناكوالعنولالفلوب

نهدكهيخماعنوالهأنمىكهالبهيرلييلغوالدممط،دفهالأصلامرعد
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وأرلت،الرلدانلطنباللبنكدطانعمنوالهرتالبوسةمدحمة

.حدثمايثاعاالأحاسبعضلد!ممنوثاعرفدر

الأئياتمواتعمخلفنىلاخواتايجرى!زالوماجرىماولأن

علىموليالهللتيأنيبىلايجرىوماجمرىط..العالملىالاءصة

الففمؤىعلىمواءالاءيةالأقياتططةيشؤنال!!ا،خروش

المفضحوايحزطفوئهمالواعحالامدارموىطىاوالفردياوالمظالم

الدرية.جعابطماتاروتةلىطابهمفد

الأخونلأن،تالآخ!شموليةليهدفىدثمرانبخصلا:الول

الغيةممارسثهملىوطصرارعازاويرونلل،ل!لك!مونيعولوالم

.ناكأليعاضدوالمحفة

ع!االولوناالأمالأوطان.ملىلحنيال!اددركانكبىوانما

دونأنوهو-رراضحيديىلب-الألياتيدهيجرىوماصى

لهكل..موقعكلولى!مكلالآخونمع!املوسالاصلاصةوشظمعا

علىالأسلايةالأتلاتطهونكلات!اياوضع-حمؤاد)نعمذاإن-

ا،خر.!صارواىواتنثاتالناوفاتباول

شكلاتيفونمفامفاوضةأرلقاءاوصاراىلىالآخرلنانوالمحرن

نلكاممحلولجرون،ا!ارطلدةعلىلد!اأنبا!موطالبوضا،

.راللباحالثلبينالفاوضادجة!هكلفاسايئبخذا

ضالمالزال(العريىويخرتالعرلى)الأسلامىعانلىلحناط

شلأنلالصهومداأنمع!ومصرباسرخاءممهاا!امليمماثة

.افينزوايالىطرحهاوعمما!مضايابحد4للاض!!لىوالأوحد

تجةالمويةالمنظماتعلىلمهالنرضثرالطالقطةانعلى

لف!لىالآنحمادتموكماالرافعأرضملىوالمرا!اتالاحكاكات
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.الأصالسعرالمطالا!لحلىالبومةصدبحةوكات،ركئم!جاس

عماأ."كدمماومو..)غنالهينى،أخروبهأكلهاللثكلةلكن

المواتفطهل!ن،3بلادلىاتياناشابممةع!الآخ!فىموات!لكن

!-لقالنفاوردادكما،ليدكاوا!اءولاءالملمةالأتياتلز*

الأمالوطنفمابامعو!فاعلها،افماعا،الاسلامبة

يابموالعبلمهابخدانالأنلياتمدهيعضايطاعتماكوش

لأمبة6جدمورةمطةلطالبنىابىالدولفىواجماعاواضادبة

!الاحودقدروهاحراطولنرض،الصدارةمكانلاحلالالملمالالان

شطمه.الص

طببه!لهو،الدلالىالأصلابالألليات.عنال!بطاأما

!دلهاناءمعوطاعلهاقمامهمدىعن!سبنالكابر!يةيعكىومولق

لنيجدهحنئلىئنيذوطذرمثكوراقماموهو..الاسلامديارخا-

3رلطملخلوا!الىالنكرىالزورصائلتحاصر3ال!ىايامانيب

اوطانهمحدودداخلرلحاعرمم-الأطسوىعلى-الكيرالات!اء

الحماربخرلود-الدراتتهما!ونهم-لكفم..وشكلامم

سومربثواالحدرد!-الىاتماممهموركزون3ابمارويمذون

من.:طهوسلامهاللهعلواتالرسوللقولدطبفاوشكلائهماضالهم

.،منمفيىالملمينلامريمملم

لهتمإىوأ!،الأمورخالدالأصاذامةالكلطهلماحبيحلأ

ومواممدوراءمنوالله،واءعيددهامدافخدمةلىواعدبمخل

حا.دالأ

**ي!
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!أجم!ا

انسمنمجموعة):بأ!امحددأتعريفأالأسلابالجابة!عربفيمكن

بسلوك،مسقللفكر-أجانأأوكابأ-معهامحاطفيخرمناخلى!يش

كأقيةظطونلمومن،الأخرلنومعفدبكقلا..سقلبمعقد،مخل

على،الأقيةجشنجرعلى،الأتلبةد-فىكبرعلىكريتهال!ىامحمعلى

.،).(الأنيةسلوكنجر

الأورولةامحمعاتقلبالاسلاماخراقتعةاباحبنمنجمروثير

يهل،اجلبحيرأو،الإسلاملدارجديدةحدودأعليهيطلفوننجما

أوروبافىالمتامىالأسلامىالوجودبذلكيقعدونومم،الاسلامضواحىا

،اخرىالىنطثةومن،آخرإلىبلدمنلهالكمىالوزنفىالاخلافمع

نىايومىوا!مالىوتماريهيالأسلامتد-فى)سلايةكلة)زاءأصخابحث

والعالمالإمام،)بوءةأولمفولةاثانىالقينحققوقد،الأورويئالفارة

القرنهذابداياتفى،انورسليدالزمانبديعاالهيرايركى

نط،مارومأوسيد،أوروبيابدولةجلىالعثمايخةالدولةإن5:الميلادى

منالأولالثقكانو)ذا،،طوومأوشلد،إملاميةبدولةجلىأوروبا

لركياولدتندالطمانيالدولةأنبحبث،حدثقد-ةاببؤأو-المفولة

يتثرجث،للحدوثطريقهلىالئانىالثقف!ن،بأوروبالحقتايى

أبخائه.ضعفمعحىالذاليةوقودهوثموليتهبجاذيهالاسلام

ال!!مى،النر.اوروبافىثملاوروبافىالا!بالجاليات)ن

االعدو)حركةتجاهوتكيفألاعية!رالأمةمن،وحدة.عنتببرهوالذى

.صزرقالمورعدللدمحورابصلص).(
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وعيأا!رابهاي!فىوهى،والمواجهةليفحيةاسحدادأ!رهىلم

دار.معالمواجهةخطوطعلىدفعالنورهذهكالتونن،ولفظاوحذرأ

الجؤايومثملالإسلايةالجاياتن!ن،الملامدار.نطياتأوهالحرب

قديمأالنركانلىاذا،كهاولدافعالإسلايةالنوريحمىالذىالأمةمن

حضاريأيكونانيمكنكما،جمرافيأيكونانيمكنايومفانه،صرايئلنرأ

حقيقاعنيعبرحركىنموذجوثقديموقفحا!اهالإسلامقيمعنالدفاعبمض

ثديمأروجدونكانوا،المسلمونالنورمقاللوكانوإذا،وروحهالأسلام

الاسلايةالجالياتف!ن،الم!لمةال!ثعوبضنالأسلامحدودداخل

المتوىعلىمانلأنحديأبمثلومذا،الملمبنديارحدودخارجموا!ها

ذاله.الوجود-مددنحدبأثمللل،والضدى،ابفسى

ف!ن،الأولوالمواجهةالصدحالطثملونقديمأالنررمقاللوكانو)ذا

تهبورامممن،.كانتالعينلرض.حالةفىكلهاالأمةيل،الأطجق

لغورمالىوالجاهدةالرابضةالاسلايةتالجابلكن،!مواللحاقبجدكلم

نفهـها،حمايةعنعاجزةالراهنوضعهافىالأمةلأن،عاروظه!ما"كقف

تضاياهم.ومنا!رةحماتمعنولايالى

لابدشالتىاوروبافىالإسلايةالقفيةفىالأطبالملامحوص

نا-واضح.لكلايومعالمنىالألثإءموازفىليرتوتد-إدراكها

بيداحدالىوابايراكرمحدودأصحوالأقي!الهـكاني!ا!ريةموضوم

العالمفىمناموقع!ر!لى،ئخصى(نمن!رذلكعلىوالثوامد

المجالينعلاالعواملمنلمجموعةا!ريةوتوجهفبادةفىالأتيةكحكم

-مودمجموعأننذكرانوحبنا،ل!كرها-المقدمة-العجاللأهذهفى

ف!نذلكوء،ميودأعثرخسةعنوريدلاامحلةفلطينلىبمنالعالم

نسبتايىالأخرىالثعوبمنالملاينثاتيفوقوكأيرممفاعبفم

ورسابها.دورما(داءعنوقعدت،فاعلتهاوعطلت!لفها
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وادعاءات،الرمنمموامتمةيتايومعالملىنالقفة

فالجاية،ودخططودرا!ةولاعليةدخمصاتقضيةمىمابقدر،عاطفية

مجازأأوضيقة-المسختروعالمها،الفحلالقاخهافاكذبتالإسلاية

إلىالنماءهاأقدمامما،المح!رالبدامامبالدويخةلثمورها!اثطرما

هذامنابهوضكلستطبعولأالمجمعاتنلكفاعفىتبشوجعلها،بيدحد

وبمجرد،وحرفهملفكيرممفى،الآباءعنمكررةنسخةفالأبناء،الاستفاع

الجاياتكلبقىولسوف،والمزارمالممانعإلىالآباءطو!يلكونيلوكهـم

فىايأليرعنعاجزةوصظللاعلأ،لامنفعلآعنصرأاوروبافىالألعلاية

مهدفةككونفدبل،البنمناتيهاعايثتلوحنىالمجمعاتمذه

أهدافعوبودوخه،يايككرأوئفكرمالمالآخ!ش!أيرتحتووا!ة

فى-اللهبعد-الفضلانوالحققة.عليهاالحصولمنلابدفاعلةومراكز

وابخينالطبةجهودإلىهـجعبهالايزامومحاوللأبالاتماءالثعررايقاظ

فىليزرعوماالأ!مىوالوعىالإسلايةالصحو6بذورمعهمحطواالذ-فى

بهوالمثعورالانماءهذابحقيقالأولىالوسائلوكات،الاعرابمخمع

فىالأسو3نهاياعطلةمنوالاسخادةبهاوالاحماءالماجدإقامةلىتتئل

وبالولالل،المشطاعبالقدرالعريلأواللغةالكريمالقرآنمنشىءلد!ير

!دونالذينالملمينالطلبةلدىالثررمذاثنامىثمومن،البطة

وجهةالأمر،خذانيحينلذلك،الاطياتمناتححدودفىدورمم

فطكحكمالتىالأصار)زالةبجببجث،نظمةوجهودأ،مدروط

والأ،الفقةالحزبيةانظراتاو،مةابالولاءاتاو،الأقييةالنزعات

،الحلالاتنمومناخأالأورويةامحمعاتلىاباحةالحربةفرصككون

بظهورها،الإسلامىالعالمفىالحكمانظمةدممحلمايىالحموماتودفاتم

جيعأ،والعمروالأجرالجهدكاكل،الح!لةمجاللىلموهناكإلىكئحمل

ونمو،مقدمعمللأدضاجلرعة-الحريةناخ-المجالمذايكونأنبدل

الأل!لامية.للقضيةشمروعطاءثمرةبذور
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المهاجرةالعقوللالقاءبهرةفالفرصاالألعوارهدهأزيلتلوإنهولقنأ

لىالعاملةالسواعدمعابجمعاتنلكلىمفدمةمراكزخلابيانبفة

الإسلاميا.للقمةعظيمأوكبها،بهيرأعطارها!كون،الإسلايةالجالبة

أحدقولعلهاليطبقايومأوروبافىالإسلابةالجاباتوضعإنوالوانع

،القولهدانسيهر،آخرمجنمعفىلعيشايىأفيهيخاطبحيثالفص

ومطصبرةجز-!ةلىكألكمالأوروبيةالاتفىالملمونايها031:نفول

لحمايألثاتحملوالموما،جابكلمنبهاتعفالأمواج!ان،كيرمجط

.11،الزاخرالمجطهذامناجؤمايومألتعبحل!للأالج!سةهط

*++

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لو!ابابا

باأ!أ4إلدإلللالماينائظ

اوروباغربفىالإسلاميةالجاليات،الأولالفصل

أوروباوسطفىالإسلاميةالجاليات:الثانىالفصل

اوروباجنوبفىالإسلاميةالجاليات:الئالثالفصل

اوروباولفممالشرنفىالإسلاميةالجاليات:الرابعالفصل
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أوروبا)1(لقارةالطبيعيةالملامح

العلاقة.آصاقارةمنممندةجزرةكثهأوروبافارةنظهر+

.،أوراشا"بمحأالفارناننوصف"

فىبنمنلحتميأأمرأئحد(آسبا-أوروبا)القارتينلينالملاقة+

صلكفاوالنى،ليهماالأرضبةوالجسوراولبروفى،الطبسالافداد

البثرية.والتحركاتالهجرات

الرثيقة.العلاقةلهذاتأكيدأأوروباالىآسبامنالأسلامعبر"

صبع،متركيلوا.ر523ر..،الأوروىاياب!مساحةتبئ،

ساحة.الفاراتخامسةأوروباقارةئعدوبذلك

جعلهامما،ن!سةمليون006منأكمرأوروبايكانعدديملغ"

.الصغيرةلمساحتهانظرأ،كثافةوثانبتها،سكانأالفاراتخامسةأيضأ

مربعمتركبلو0053لمافةطولأأرروبالقارةالأرصةالأبدممتد"

أي!ربا.جز!ةشبماوصاحلالأورالجبالين

جزورةشهضمالمربغاصنزاكيلو0314لمسافةعرضأوتمتد"

.البلقانجزرةشبهوحنرب،اسكندنافيا

دأئرنىلينتمتدحبث،المرضدرجاتمن35أوروبانارةتغطى+

فىأغلبهاجعلالاندادوهذا،الاسترائيةالدائرةشالى71-36العرض

.المحتدلالنطاقحرزة

.الاردالطاقفى-الشالأفصىفى-أوروباقارةأطرافتقع"

الغربومن،المترصطالبحرحيثالحنربمنأوروباقارةالماهتحبط،

الثمالى،المنج!دالمحبطحيتالنسالومن،الأطلىالمجطحيت

.الأسودالجرحثيثر!امنقسمحولالماءويلتف

نعر!ا.01-9صاررويادىالملهةالأفبات:لكرا!دعدبد)1(
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أوروباإدالإسلاممنافذ

تحالى:نال،ممافةالناسالى!محدأوتمالىتباركالحقأرسل

.(701؟الألاء)!للعالمينزحمةإلأ(رسثاك)ؤتا

الذىالوحيدالدينهربكرنيكادالاسلامأننجدالعالمةلهذهوتحقفأ

قفاوتة.بخس!الستالدنياقاراتفىيثر

التالية:المنافذعبرأوروباالىطريقهالاصلامعرفوقد

الإسلامية:الفتوحات-ا

عندسا(م71)1عامشبكروقتفىالأوروبيةالقارةالإسلامدخل

باسمفاتحينأوروباالىالمسلصينجيوشنصيرلنوموصزيادبنطارققاد

لانطلاققاعدة-الإسلاميةالأندلس-أشانياوأصجت،الأسلام

م(072)عامأنررون5فتحتمحيث،فرنساداخلإلىالإسلايةالجيرش

القائديدعلىابرردو"مديةفتحتكما،(م)721عام.وترلرز،

المامفىالاسلامىالمدوأوقف،(م732)عامالغافقىالرحمنجدالمسلم

عليهايطلقوالتىالشهداء،.بلاطمعركةفىالمسلمينهزيمةاثرنفه

.،بو6يه)اسمالأورول!رن

وصدييا،صقليةالىالإسلاممحابرمنواحدأالمتومطالبحركالىوقد

جثصقيةالىالأغلبفيجقالنراتبنأسدقاد(م827)عامفمى

الىو!لواحتىإيطالاجنولىمدنخحفىالأكلببرواست!ر،خحهاتم

الملمونحاولكما،م(986)عام،مال!5وفنحت،رومامارف

،(م08)6عام،كورجكااجزفىةعلىواستولوا،فرناجنربدخول

اسلايةبحرةإلىالمتوصطللحرالضلىالحوضالمسل!ونحؤلوهكذا

.فرونلحدة
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،البلقاناالعشانيوددخلحينالأنافولناحيةمنالمسلونوانطق

الثربةأوروبادولأراضىجبمعلىالانجلاءونم،(ام)355عام

الصربوبلاد،(م)1372عامبلغاريافتحتمحيث،الأخرىتلوواحدة

عاموألبانيا،ام()938عاموالهرسكوالبوسنة،(ام)386عام

ضذئدفصارتام()453عامحتىالقسططيةقحوتأخر،ام()043

عامالأسودالجبلالمسل!ونوفتح،العثصانيةالإسلابةللدولةعاصة

.ام()526عامالمجروبلاد،ام(152)عاموبلجراد،م(1)485

فدفتالقانرنىصلبمانالسلطانبقيادةالمسلعينجيرشوصلتكما

مطاحناتالملطادحاضكصا،ام()92،عاموحاصرتهاياأسوار

.خحها)1(صيت!كنلمأنهالاألماياجولقمععكرية

ائحساربدأحتىطويلةفتراتالحئمانيينبيدأوروبادولمحظموبعت

.الأخرىتلرواحدةأوروبافىولاياتهاوسقوطالحثمانيةالدولة

الصليبية:الحروب-2

موقفأالاسلامسالكنبسةوتفتأوروبالىالاسلامىالمدفتراتطرال

الذممابالأثرعيقلاحاسفيهاوجردهبمقاومةوذلك،وعيدأ!ارمأ

أرنرلد.الإنجيزىالمؤرخيقرلذلكوفى،المفتوحةالبلادفىالاسلامتركه

السابعالقرنفىالهاويةالىتنحدرالغربحضارةكاتعندما):،تريبى

ميرية،انوبةالنر!فأ!ابتالفتيةالإسلايةالحضارةظهرت،ابدى

المادةفوقعليافلإلىتتندأنهامنهاالفربخهصاأشدوكاد

تلككاتمناومن،ماديةأسلحةمنالغربلدىساكلمحهايجدىلآ

فيهالمؤازرتهاأوروباطركودعتالبابريةقادتهااقالمراصلةالجهرد

مىالملولىالمزقرشمصت-الض-لحىالأ!مالىالمموة:المفارعدصهب)1(

.01ص،39بمد-الا!لاسالمحلسعفد-أالص!
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ثم،أسبانيافىوجردهعلىبالقضاءأوروباعنو!دهالإيلاملمواجهة

.()1(الصيةالحروب)علان

تسعفىالايملامممالكعلىالحاقدةالصلييةالجيرشندفقتوقد

!لهاالغربواسنطاع،والحتادالماللهاحثسدتشرسةصلببيةحملات

وصفلية،،طيطلة:ثلالاسلايةالمدنمنكشبرعلىالاصنيلاء

عدماأخركامرةالكرةالجبوشتلكأعادتنم،وغيرما...وغرناطة

الدولطاستولت)ذالموجمةالضبةوكانت،العنمانيةالخلافةضعفت

الاسلامى.العالمدولأغلبعلىالأوروية

فىالإسلامخاضهالذىالمراعوجامةالتحدى!عوبةرركم

الجهادمنالطويلةالقرونأنالا،ضاكالاسلامىالوجردوانحسار،أرروبا

مقدرنيا:مئلبالإسلامبأسرهاتد!ناوروليةدولبقاءعنألفرتوالدعوة

بحضفىمترطةإسلاميةجالياتووجرد،والهرمكوالبوضة،وألبانبا،

الدولفى)سلايةأقل!اتجانج!الى،واليولانكبلغارياالأورول!ةالدول

الآخرءى.الأوروية

المسلرنظلبل،منهابخروجهبأوروباالإسلامعلاقةتتتهولم

أوروباتعرفبعدخاصة،بالأسلاموالتمريفللدعوةأدواتالأوروبيرن

الجتمابحة.الصلإيهالحملاتخلالوالمسلينالأ!لامعلى

المسلمينوالممالهجرات-3

الأورويةالدولإلىالإملامبةالبلدانمنالعاملةالأبدىلقاطرت

المسلمينلنالماشرالاحتكاكفدوذلكوالارتزاقالمملبغرض

تلكتملتوفد،المتلاحقةالاستحماريةالرجاتخلالوالأوروبيين

:ثلاثزنيةمراحلفىالهجرات

.14ص-الاكصامدار-رالص!الاسلامالحدىأسر1()
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الحقهآلايحمار!ة:بداية(1)

الماطةشالأبدىمنالكثرالاشماريةالأورويةالدولاستقدت

عنونتج،المتراضحةوالأعسالالمهىبحضللقيامال!!لايةمتح!راتها

ومكذا،الأورول!ةالدولفىاس!ينهزلاءواستفراروتزا!دتايلذلك

الشا!ةللصلاتتبحأأوروباقبفىجديدة)سلابةتجمعاتن!نكلت

التىالدرلولن،التجمحاتهذهفيهااسنقرتالتىالدوللينقاتالتى

أبناءسفرنسامسلىمنالحظىالغاليةأننجدلذلك،ضهاهاجرت

الأعظمالوادنجدبريطايخاوفى،بالفرنيةالناطقةوالدرلالعرلىالمغرب

الجالاتأكبرالألدونييرلىيئكلكما،والباك!انالهندمسلهـىمن

.)ندونيسيا)1(دولةاستحرتأنلهاسبقالىهولدافىالأسلامية

الأولى:العاقيالحرببداية()ب

دولعلىوتدفقهمالمسينمنكثيرهجرةالحديثالممرشهد

بدايةينهدتفقد،واقتصاديةوعسكريةشابةلأسبابالضلمةأوروبا

فىنا،صوبالجزائرمسل!ىسضخسةمجرةالأولىالحظىالحرب

فىجنردلنما،جزائرى.ر.27..علىفىيدمافرنسانقلتحيث

الحربوزارةوفات،مزارعينأو،المصانعفىوعمال،الفرنىالجيق

ثم،داخيأوترريمهمالجزأئريينمزلاءهجرةعلىبالأشرافالفرنشة

الىالاحتاجحسبالحر!نهايةبحدفرناالىالحزائريينمجراتترالت

العاملة.الأيدى

اننيلأ:العابالحربعقب()ج

للسلينبهيرأتدففأالنانيةالعظىالحربأعقتاقىالقرةشهدت

للأيدىالحاجةأمقفىالدولهذهكانتحينالغربيةأوروبادولالى

الملرنالمزتريحت-الصىالمجع!ىالأسلاب!الأنلبات.الجرضا*ابمسع!د1()

.،ص،3991لدد-االضلي!ى
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لاشقبالأبوابهاففنحتالحربدمرتهماإعارلإعادةالرخيصةالعاملة

.الغربفىالمقامبهمواستقرافالثالمالمدولمنالحرفيةالحمالة

قوىأوجدالخبنياتصدالأورولىالاقتصادىالازدمارأنكما

منرمحظمهمالعرلىالمفرببلدانشلاسيما،العرببةللحمالةجذب

المغاربةالمهاجريرعددوتزايدتفاعففقد،المهرةأنصا!أوغيرالعمال

(8،ره)355شثم،مليونرا5إللىفوصلم()8291عامفرساالى

شكلوقد..تونسيين2(21!ر.)9و،معرل!أ(4!2ر66)9و،جزائريأ

.بفرنسا)1(المقي!ينللمهاجركالكلىالمجمرعمن%42نشةمؤلاء

الدولتجندبهمالذبنالجامعاتوأساتدةوالمتحصصينالحل!اء-4

الشحينياتعقدفخلال،الحليةأبحاثهملاسنكالأوللح!لالأورولة

وحدهافرسااجتذبتهمالذئالصبالملميةالكفاءاتأصحابعددتراوح

.ألفأ)2(03-25بين

الأوسطالحثرقدولمنطب10022الضدية"ألمانباايشفبتكا

.)3(فقط(ام719)عام

أوروبا،فىالميادراينهملاستكمالالئعثراالد-شالط!!-5

زواجهم:أهمهاعديدةلأسبابمناكوالإقامةالقاءآثرواولكنهم

ع!ل.علىوحصولهم،بأورويات

يةمعالسياحةستارتحتأوروبادحلراالذءقالملمالثاب-6

لمطردةيعرضهمممانظاميةعيربوقيمبولىمحظصهمفىوهم،الاقاسة

الرطة.

الاظددولعلىالهم!زالحكاساتالمزتمريت-درلا!ىاولريهرلى.الحرر!ممطنى1()

اص،0911الغامرة-،والاسفال

.333صالأومطالرقلحىرابةالكادرحلالىانطرى)2(

،892ص(لرلا/الص!)الاتشصادلآاللخةلدوة.الرليةالكنماءاتمبرة)3(
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اضطهادهملتجةدلادمممنفرواالذكالياسييناللاجين-7

حذالتىأوروبادوللمضفىالبقاءفاختاروا،لهمالحكمأنظمةومطاردة

ابسى.اللحوءحق

الإسلاماعتنقراالذ-فىالأصلييىالمواطنبرمنالأورويةالدولأبخاء-8

تحدياتمنواحهوهماكلرغم)سلامهمعلىوحافظوا،طويلةقرونمنذ

المواطينمىالآلافكراتعنفضلأمذا..الإسلايةهويتهملمحر

احتكاكهمنتجةالأحيرةالحقودحلالالإلهـلامفىدخلواالذ-سالأوروبيين

أوروبا.فىالاسلايةالمراكزبهاتقومالتىالدعوةلحهودأو،بالمسلين

فىالإصلايةالأقلباتلأعداددفيقإحصاءبوحدلاأنهوالوافع

واحصائياتتقد-ساتيكرنأديحدولاالشأنهدافىيصدرماوكل،أوروبا

نتراوحالمسلميرأعدادأنعلىالأنجرةالدراساتمحظمونجمع،نقريهية

الإسلاميةالأتياتاشبمدنافإذا،أوروباأنحاءجميعفىمليرنأ،3حرل

عدديكون-سابقأ-اليرجسلافىوالاتحادالسرفيتىالاتحاددولفى

اضماممحرريئكلونوالد-س-أوروباأنحاءباقىفىالإعلاميةالجاليات

نسة.طيون15نحو-الدراصةمذه

سكالىمن%ا5يئكلونكالواام(69)،عامأوروباسكانألىيدكر

نأويرقع،ففط5%سيكلونالقادمالقرنتصففىولكن،العالم

.)1(المسلينمنستكردالأورول!ةالمدنبحضفىالأكلية

*ء*

ا9/،8!الأتمحلةصلفلأ-1684اسبل-برر،فيحلة)1(
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لولأ!اا

أوروباغربقالإسلأميةالجالية

المتحدةالمملحة

فرنسا

بلجيحا

هولندا
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تمهيد)1(

وبلجكا،،وفرنسا،المخدةالملكة:دولأوروباكرلىنطاعبشل

يبئيسا،سمةملايينسبةحرالىالملمةالجالاتمنويضم،ومرلدا

الجالاتنبةتصلوبذلك،نسسةمليرن138حوالىمكانهعدد

تزايدفىالقطاعهذادىالاسلايةوالجالة،5%شأكثرالىلهالملسة

.مطردةبصورةالأقليةأفرادمرالمهاجر!أعدادفىالريادةبسصمشر

لهاالمسل!ةالجاليةفعدد،القطاعهذادرلضدمةفىفرناوتأتى

حرالىوبهاالخدةالمملكةيليها،نقريأنسةلجرن5-4ر5يرنتراوح

الجاليةعدديتراوححبثومرلنداللجبكاوشاوى،نسمةميود2

سة.ألف45؟-ألف004دينالمسلمة

المهاجر-ش،منالقطاعهذافىالملمةالحاليةأفرادسالمظمىوالفالية

حبت،الميلادكاكرالناصعالقرنمنالنانىالنصفمنذالهحرةلدأتوقد

الفرنبدايةندفرنسافىتزدادوبدأت،م(1871)شةمنذبريطايخافىبدأت

الحرلبنيننالوافحةالقرةفىبلحبكاالىالحصالةالهجرةوازدادت،الحنر!

.هولندافىالرضعكانوكذلك،افانيةالحر!بعدتضاعفتنم،الحالمتين

التىالمتحمراتمنالمل!ةالجاليةأفرادمنالمهاجر-شمعظموحاء

قدالجالياتمذهمنبهرأنطاعأألىكما،الدوللهذهتحضعكانت

مذادوللمضاعترفتوفد،بهانفيمالنىالدولجناتعلىحصل

.بالاسلامالقطاع

فىالملصةالجالياتأنشطمنالقطعهذافىالملةالجالةوتحتبر

التالية:الصفحاتفىصبينهالدىالنحوعلىالأنثعآمذهوتتوع،أوروبا

.الاحمانجاتتمدلىء،5،،3ص-ط!قصحع.كرجد)1(
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المتحدةالمملحةفىالإسلاميةالجالية

،بالقارةالكبرىالدول)حدى(انحيرا-بريطيا)التحدةالمملكةتعد

فىتلكانهانفلصت،الأطرا!شاسمةاشعحاريةامراطوريةلهاكات

لأقطارشئىفيماوتبلورت،الحئ!رتالقردمنالثانىالصفيداية

.،الكوصنوك"

،الكبرىبريطانياحز!ةأبرزها،الجزرسأرخبيلمنبريطأنياتتكرن

وتجزأ،المجاورةالصغيرةالجزروبحضأورلداجزرةمنالثمالىوالضم

شالى-ويلز-)سكتلده-إنجبرا:مى)داريةوحداتأربعإلىالإد

.ه-سلندأ

الموقع:

الرصيفعلىأوروبامنالضلىالسمالىالقسمفىيريطلياتوجد

الأورول!ةالقارةعنيعصلهاحيت،الممقضحلةبحارنحيطهالهذا،الفازى

منالأطلطىالمجطعلىرتطل،الجنر!منالانجليزىوالضالالشاللحر

أميةومنحها،اليزاتمنالحديدالوقعمذالهاأفردوقد،والغربالسال

الجديد.والمالمأوروبالين

.والسحانالمساحة

سنةوسكانها(صبفامتزاكيلو244.ر)22يريطانياماحةتجلغ

الهامة:المدنومن،لندنوعاطمتها،نسسةهره605ار31ام819

.يفربرل-ليدز-شز-جلاصجر-برمنجهام

يدينونمليونره5وحرالى،البروتستانتمنالسكانوغالبية

مليرنونصف،الملينشطيون2وحوالى،الكاثولكىبالمذه!
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حريةالريطانىالقانرنويكفل،متعددةدياناتمنآحروعدد،يهودى

.)1(البادة

نقلأص(ام)849أبريل6فىالأهرامنثرتها)حصائيةوفى

فىزادقدالملحينعددأنفيهاورد،البريطايةتلجرافتايمزالصداى

هو1()749عامفىعددهمكانفقد،شراتعرفى25%0برطايا

عرالاثنىوخلالميرنأ-8491عام-الآنفأصجوا4(0.ر..).

والزيادةالهجراتلفملالمليرنينيامزماالىعددهمتضاعفالماصةعامأ

.الإصلامواعتناقالطيية

)2(برلطانياالىالإسلاممنافذ

العرلى،المرقبلادفىالصليةبالحرربصلةلبريطانياكانت

الحصرفىجاءالفحالالاتصالولكن،لالمسيناحتكاكأولبدأوهكذا

تحتلالبريطايةالأورويةالاستع!اريةالامبراطوريةكانتحبثالحديث

بريطانياعلاقةبدأتوهكذا،الاسلاميةال!ربمنالمديدأراضى

البريطانيةالمشح!راتمنالمهلسينبعضيهاجرأنطيعيأوكان،بالملين

ع!لراعدنمنجساعاتالهجراتهذهأواللرمن،المخدةالمملكةالى

،(ام871-كل)1287سةنهمعددفوصل،الجريةالمهنفى

الهندمل!ىمنهجراتا-تثم،كارر!فامدينةفىالهجرةواشقرت

،ام(886-كل013)4ضةفىلريطايخافىاسلاميةج!يةأقدموأسرا

أفربقبا.وشمالقبرصمنمجراتأ-تثم

عددهمفرصل،الأولىالحالميةالحربأعقابفىالمسلينعددوزاد

اسلايةهجراتتدتثم،مسلمألفخ!ينحوالىالثايةالحربقبل

وص،أوروباضرتىوبلادوألاياورغلافيامنالأخيرةالحرببحدأخرى

.الاحصثبات!ىنمدليمع92،-217ص-الالقالمرحع)1(

253-252ص-الايقالمرجع)2(
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الحربعقبالملمينعددفوصل،الأدريقيةوالبلاد،والاكتانالهند

مسلم.ألفمائةمىلأكثرالثانيةالالمية

وتضخت.بريطالياالىالمسلينالممالمجرةازدادتوعدما

(ام659-كل)1385سةالمهاجركأعدادسللحدتوالينعدةأ!درت

.(ام177-كل)7913وسنة،(ام689-ا!)388وشة

الذ-شالمسل!ينالطلا!عددكرةالمسلمينأعدادزيادةفىثاركوقد

فىمليرنرا5إلىبريطنيافىالمسل!ينعددوصلوتد،يخهايدرسرن

جالياتمنوممظهممليون2الآنوصل،ام(819-كل041)1سة

البمبنوش،أفىيقاثرقىبلدانومن،ماليزباوش،ومديةباكشانية

أورولا،وشرقالكاريمىوجزرأفربماكرلىومن(العرببةالدولولافى

المسلمةالجاليةوتمنللجسبتهابربطانيافىالمسلمةالجاليةنصفوشتع

بريطانيا.سكانمنر3%5حرالى

المسلمينومناطقاهم

لندنفى،المتحدةالمملكةسعديدةومدنمناطقفىالمسلرنينثر

كاردبف،وفى،يريطانياالمسلمةللأقليةتجعأكبرجثومقاطحتها

المسل!ينمنعددأكبروفيهاوبرادفرردوبلاكبورن،وماثترولرمنجهام

ألف25منأكزوحدهااصكتلدهفى-سجدجثوجلاسجو،فدنبعد

المسلمينومحظم،وليدروبريستولوليفربول،عديدةمدنفىسلم

المدنية،والصناعاتالفزلكمخاعة،الصناعيةالقطاعاتفىيصلون

كرجالأوالتجارةفىتحلقليلةكةوهناك،الشاقةالحاماتوبمض

فىألفا17-15ومن،مسلمطيبآلافانحو.-سجدكما،أعال

.والعلماءالمفدلينمنألفا2ونحو.،التحليم

!عي!!
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)1(بريطانيافىالإسلامىالنشا!ط

:لندنفىالإسلامىالمرمحز

الملكال!حعندما(ام429-كل)1361سنةمنذفكرتهلأتوقد

مابقأ()حيدرأبادنظاموتجرع،الريطاليةالماصةصاجدأحدحررج

سةوفى،لندنفىإسلامىصكزلاءاسترفيجنيهألف85بمبلغ

الحوديةسفراءمنالنرضلهذاهئةتأست(ام449-ص)1364

وسطفىالفرضلهذاصتراضحةدارثراءونات،والأردنوالمراقو!ر

شرعكدما،(ام739-كل3913)صةحنىظلصتكمركزلدن

جيهملاييرحسةبتكلفة،"ريحتحدالقسبالقربالمركزبخاءفى

فىالمركزاحاحوم،والأطرمبةالعريةالدولبعضبهانكفلتاشرلينى

.ام(779-كل)7913صة

المرحز؟انشطة

الدييةالنعانرإنامةأولها،الاسلاجمةالأنشطةمنالمديدعلىيثر!

الدبنبةيالجاسباتوالاحنفال،عامكللندنفىالصلاةموانجتوتحدبد

الاسمساراتو)جابة،الجازة!لاةلاقامة،الثرعىالزراحوترثيقوعقد

الانجيزية.باللغةفصليةمجلةالمركزويصدر،الأسلامعن

ة"برنت"منطقةقالإسلامىالمرحز

للترفالمركزمذاألأتسلمةجاليةترجدلدنغرلىشمالىفى

مبنىاصاخروقد،الففراءومساعدة،المل!ينأشاءوتحليمالأسلامعر

.الصلاةلأقامةآخرمبنىواساخر،ك!درسةواسئممل،مؤقت

،وأيرلندابدلحطانيافىالإسلاميةالجمعياتاتحاد

66إيىانضتوقد،ام(079-كل!13).شةتأسسوقد

كعر!925-25،عى-الايقالمرحع)1(
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بينبالتنشقويقرم،شهر!ةنثرةوبصدر،بربطانبافى)سلاميةج!عية

لها.سنويأشتمرأويقم،بالاتحادالمركةالاسلاميةالحمحيات

بريطانياةفىالإسلاميةالبعثة

فىإسلايةمراكزخصةولهاام(629-!)1382سةتأست

وهدفها،وبرادفورد،ربلاكبورن،وروشديل،وجلاسجو،برسجهاممدن

،الباكستانملمىمنأفرادهاومعظم،المسلينأبناءوتحليمالاسلامنشر

الأردية.اللفةالجميةوتسنع!ل

التمليمى،الوثفجمعية

وأربحينيبمعلىولر!،(ام669-كل)1386سةتاست

لنحلبم)سلامبةكتبأوطبعت،سلمطفل0002بنعبمونفوم،مدرسة

.لندنومقرها،مساجدخمسةوبنت،الأطفال

السلمين:الطلبةجمعيةاتحاد

الجمحياتمحظموتصم64!ام(-كل)1384شةتأصت

إليهاالمنضينالاللابوعددوأهـلندا،ريطنيافىالاسلايةالطلال!ة

ويصدر،طلال!ةجحية27منالاتحادوتكرن،طابألف02حوالى

شهركأ.كلالإنجليزيةباللغةمجلةالاتحاد

:النساتال!!ملاصاالاتحاد

الاصلاميةالدعوةتررمدفه(ام629-كل)1382شةنأص

منلإنقاذممالأيتامخاصةثالأطفالوالاعتاء،الملحاتالداتلرو

حتىالامىبيتانثاءالاتحادلهذاسثروعوأهم،التنصربمثات6لنبر

المسل!ة.شخصبتهملاتضيع

الإمملامى!اوروبامجلس

الجمحباتمساندةالىويهدف،(ام739-كل)3913سةتنكل
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وتدريب،الألحاثوصاكزالميهاتوتأيىالدعوةترفىاليهالمضمة

الأئصه.

ثومى:ال!ماسع!الممللأميةجمعيات

أساسعلىناتالتىالأ!لاميةوالفاتالحمعباتمنالحديدفاك

!سلمىوجمعية،الغرليةالهندجزرمسلمىج!ية:ومنها،تومى

وجصعبة،الهنودالملينوحبةاندوبا،سسلىرجمحية،تبرص

.(التبليغ)وج!اعة،الأخافوجسعية،موريئيرسسلمى

الريطانى)1(-العربىالتفاهممجلس

بالأنجليزية،للاسمالأولىسنلحروفالمأخوذاكابرا31عيهويطلق

مدرهوكان،(ام)679وولبرفىالافساحىاجتماعهالمجلىعقدوقد

وفتهاصاشفالالذى،آدمزمايكل)المرموقوالكلأبالصحافىالأول

فإنهادمزيقولوكصا،للعربالمماديةمواقفهابشب،الجاردياناصجفة

.للعربثدةمعاديألافىالالمامالرأىفبهكادوقتفىمهامهباشر

المنطماتلكلالمطةبكونأنموالمجلىيلبهالذىالرئبسىرالدور

مقرهمنوللمجل!،21الالعرل!ةالدولمنبأىالاهتمامذاتالر!طانية

لالحالةوثيقةأنصالاتلدنالعاصةعر!،وكننجتونمن!ةفى

العرية.

)!(لندنفىيلإيمملامىالمنارمشروع

اممرفيوضاركالبريطايخةالةوز!جامار،جرن.حضرهحفلفى

فوزأعلن،لريطباأنحاءمخنلففىالمحليةالسلعلىتعنثلمائةمن

.8/01/5991نار!البدلبةالحباةصحبة)1(

.ام7/7/596ينار!حالملردسحبة)2(
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يينالمشرللتحاونكصوذج،ابهنجترلىمنطقةفى،إالجارسثروع

العرتبة.والأقلباتالمحليةال!لطات

ؤتمنح،انمروعفىالمراردمسئرلخيلالكريمجدد/الجائزةتسلم

الصيةالمجموعاته!ية3دفىالبدياتلجهودتتويجأسويأ،لارا،جاثزة

لبلديةكبيرأتقد!أالجائزةوتثكل،للصجتعبالاتاء)حساسالتأيهد

مركزلأنثاءاصزلينىبخيهبمليون3دتأمبنفىدورماعلىبهجتون

الملمةالجاليةحاجاتلتطةالخدماتوشوعالمرافققعدداسلامى

نهالملحوديشكلجتوالاكصادىوالثقافىالتربوىالمجالفىبالمنطقة

.الكانمنبهيرة

جليستر،)!("فىالإسلاميةالمؤسسة

منفريدةمؤسمةومى،والبحرثبالدراساتتهتمتربريةفظةومى

مدينةبضاحيةماركفيلدقريةفىتقعوهى،الأورولىالصحيدعلىنو!ا

تضمحيث،عنوانأ165علىالمؤسسةمطرعاتعددزادوقد،ليشر

مثروع)المزصسةأعدتوقد،عنوانألف02نحولهاقخصصةمبة

.مؤخرالاسلاماالمغفيننيينالريطاقطلباتعلىكلكزوالذى،الجددالمسلين

الجاليةومراكزوالمدارسالمماجد)قامةفىباش!رارالمزسةوتامم

بريطانيا،أنحاءمختلففىمركزأ2؟مناكثرأفاتحيث،الاسلاية

للجاليةومركزأ)سلايةومدرصةضخمأصجدأالمؤسةأقاتكما

.برنجهامبمدينة،شاركبروكافىالمل!ة

:)!(،اشبره"فىالاسلامىالمر!ز

العالىفىال!كلياتأشهروكلا،لريطاياضالأدنبرهمدينةتقع

17/4/66515ينارحالاصلاىالحالىصعفة)1(

.ام2/8/599،يار!عالملردصجمة)2(
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المسلمين،الدارسينمنغفيرجع!تادماالتىللجراحينالملكيةالكليةوهى

الطلابعددبخلافمذا،سلمةعائلةألف02نحو،أدبرهاويقطن

.عامكلالهايفدسنالذئالمسلسين

دينهمشمائرفيهاويؤدونبطهايستطوددوحةالمسلمونيجدوحتى

المسجدتأيمنمفقد،المربيةللغةونميم،للفرآنوتعليمصلاةمن

،لبساءومصلىمسجدمنيتكودحيثأدنبرهفىالإسلامىوالمركز

فهدالملكرعايةتحتوأنثئ،دراسيةوفصولمحا!راتوفاعةومكتة

الحودية.عاهلالعزفىعبدبر

)1(المرحزيةالحليثاهلجمعيلا

الاسلامى،الوجودتأصلمحالفىالمتيزةالمزساتمنتعترومى

تركزأنهاالاأخرىإسلاميةمؤساتذاتهالهدفتحدمكانتوانفهى

السلمه،الإسلاميةالمدرسةأنثأتذلكولتحقيق،الملمعفدةعلى

رياضيةبرامجللطلابتنظمجانبهلىالى،منيزأتعلي!بامنهجأتفدمحية

ورحلاتخارجهاالإصلايةوالأماكنبربطانيافىالتاريخيةللصحالموزبارة

والإنجيزية.والأرديةالرليةباللمةالخطبةعلىتدريهمقيكما،الحج

المفم،الصراط!مجلةالجمعيةأصدرتوالثرالطاعةمجالوفى

الماجدالئوئهذىوالأرديةالانجيزيةباللقينجامحةشهرية)سلامية

ترات)مكالياتهاحدودفىالج!عبةتصدرك!ا،الإسلامبةوالمراكز

المسلين.تهموكيبات

لذلكواشترت،المسلصةالجالياتاصكزباءفىالجصعيةوشرعت

فيهابكرأحياءوسطتقع،مربحةباردة3225مساخهاضخحةباية

فىوكانت،اكونزىشارع-ليرحر،شلتل-لينجر-ش:المسلمرن

.ام859!ديرالأتصجله)1(
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واستحدامهالمكتبةبنىتحيرأكدوتد،الحكوميةالمكتبمابنىالأصل

نفريسأ.شخصلألفتحللصلاةكصكاد

:(1)هامباحت.مجلة

الظروجهةعننعيرأصهريةمرتبننصدرمستقلةإحباربةمجلةومى

عدد-الحجمصيرةالمجلةكالتو)ن،الحاريةالأحداثحرلالأسلامية

يذلالذىوالجهد،)بتهدفرمامضونهاف!لط-صفحة16صفحلألها

الإسلامى.الوجودقأصيلالمتقدمةالمؤساتصللةفىيجحلهاأجلهامن

تحرورمارثىفيتمحين(ام)639عامإلىاصدارهمادكرةونحود

،الخراتعلمفىللتخصصالاكستانسالفاروتىصدومؤصسها

لدلكمضكلأنضهوجد:!ولكساولبهه،صحاليأيكنلم!و

.الاسلامعنالمعلرطةالمفايملصحيح

.بريطانيا)!(فىالمساجد

منذم!ثا01مقابلفىسسجد005منأكثرالآنبهاووجد

55وضواحهالندنفى،البلادأنحاءفىموزعةالمساجدومنه،عامأ04

بكاكلونى،ماجدأ25!ركاهـنحرنطقةونى،ومصلىسسجدأ

شاهمجدمولندنبخربفىفيعسحدوأول،مسبدا03لحو

وانتئرت،)كارديففىالييونبناهالاسلامنرروسجد،جيهان

الخ....برمنجهام،لملد،بريشرل،سئسز،ليفربرل:فىالمساجد

.5بالإنجليزيلأالقرأنممانىترجمة

الدكتورترجمةئم،الفرنشةعننقلأروسالكسندربذلكقاموئمن

آخرفىمعبرتنريننارحاولوقد،(ام)833سةالعرلةعننقلأبل

.ام859!لبرالأت!لة)1(

.262-026صطيقصحع:كرجد)3(،)2(
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،ام()866سنةبحضهاوثرالعرىبالجعالقرآنممانىترجة

الكريم.القرآنلمعانىالحدكةالتراجمبعضوهناك

ال!!مملامىاالتعليم

24روجدجث،الإسلاميةالجالةأوياطفىالاسلاىالتحيمبثر

اسكبدهفىقفرقةشابهةفصولوكذلك،حولهاومالندنفى!رت

بريطانيااعترافعدمكانولقد،متمددةولغاتمختلفةبمناهجتشروكلها

الحكومية،المدارسفىالإسلامىالدفىتدربىعدمفىمببأالمسلمةلمايأقلية

حضره(م7891)شةالإصلاىليطيممؤتمر،برادفورد.فىكقدوقد

التحليمغبابلمناقثةالبربطابةالأصلاميةالهناتمنمدوب0،2شأكنر

لأبناءخاصةمدارسإنثاءعلىوالحصل،الحكوميةالمدارسفىالاسلامى

.)1(فهاللتحليممرحدةفاهجروصع،المسلم!

أكللنداجصهو!لةرثيسةافتحتالا!دمىالتليمل!طإطاروفى

بماساتم1291شةفى،دبلنافىالاسلاميةالمدرصة،روبنسونيرىا

رشأ،بهاالاكرافوتم،الولىالحالمفىالإصلايةالمؤسساتبعضمن

المنهجيدرسونوطالبةطالبأ112حالأبهاالم!جلينالطلابوعدد

الربيةوفهج(إلخ...علرم-رياضة)الطييةللحلومالمقمدالأورلدى

ترجتها،بعدالرل!ةالدولبخامجبالاستعانةللمدرصةالمعدالاسلامية

.مصر)2(فىالحليموزارةفىالمتغالعرد!ةاللفةونهج

التىالحسلةفىك!رأمجاحأالمليناللاميذأمررأولياءحققوقد

يصحإذ،الحكويةالمدارسفىالدبيةالترليةدروسفصلبهدفقادوها

مدرسبوايالا!مبةالتربيةدروستلقىمسلمتلصب!005يامكان

مدرصةفىوذلك،الإسلابةاقرلةتدرصفىمزملأيحملمسلم

.026صالايقالمرحع)1(

.16-14ص،ام399لرا!ااكل413ثحالىةالاملامىارعىمحله)2(
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منالأمورأولباءاشكىأدبحد،،آشرنبخطقة7ليةالابتدأ)ل!ركعيد

.)1(المحتلطةالديةالتريةحصمى

يمودالبريطايةالجامحاتفىالاسلاميةلالدراساتالاهتمامأنوفيكر

فىالعريةللحةجامعىكرسىأولنأسب!تمجيت(م)1632صةإلى

أربعبمدأكسفرردحامحةفىمثابهكرسىأصكما،كمبردحجامعة

الاسلاميةللدراساتأكسفوردصممزأط،(ام)636عامفىأى،شوات

الىويهدفاكفوردبجامعةمرقيوهو(ام)859عامتأمسىفقد

للتدريمىبرامجبتظمالمركزويقوم،الإسلام!متعز-نرفىالجادالاسهام

لارزةملكيةشخصاتبرعايةالمركزويحو،ومؤتمراتثفافيةوندوات

.بروناىوسلطة،العوديةالرل!ةوالملكة،المتحدةالملكةمن

عاملندنجاتأسغاالتىوالأفربقيةالثرتيةالدراساتكليةوتحنبر

جامحتاتضمكما،الإسلابةللدراصاتلريطالىمركزأكبر(ام)169

تقدمك!ا،الأسلايةبالدراساتخا!ةأقسامأ،و)درم،)كبردج

والربهة،رالفارميةالرل!ةلاللغةدرومأصنواتعدةضذ،اأدنجرهحامعة

جامحيةدروسأفنفدملدنلجامحة،كوليدجمولوواىارو!الكليةأما

وبربطانيا.آسباوجربالأوسطالشرقفىالإصلامتاريختعنى

نذكر،وعربيةإملاميةدروسأتقدمالتىالأخرىالجاساتل!نومن

،أوليدز،وحلاسجو،وبلفاست،أدروزوسات،إ)كتيرجامعة

لباخىوينرفرهذا..،ويلزبجامعةابريشرت)و،لمبشاكليةإلىبالأ!افة

ومكتةالبريطانيةالمكتبماتضماذ،المراجعمنقيمةئروةالإصلايةالدرامات

الإسلامية.الدولعنومؤلفاتبالرليةمحطوطاتاكسفوردفىبودليان

ألف075صاكثروالأفريفيةالرقبةاللراصاتكليةمبهةوتحوى

عنالوثائئمنالمج!وعاتأكبر)حدىأما،ومحطرطةدوريةولرةكاب

.ام699لم216الأر!الرقصجمة)1(

3،
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مكتبماتضمح!فى،،درم.جامعةفىموجودةفهىالأو!الرق

إكستيرلجامعةالابعالعرلىالحيجدراساتمرممرفىوالألحاثالترثيق

.)1(بالحيجالمتملقةوالكتبالمراجعسواسمةمجمرعة

تشارلز:الأمير

الخصصةالأموالمنجافتخصيصالىالبريعلانىالحهدولىدعا

هدوسية،ومحابدمساحدباءلنوبلالجديدبالقرنبريطانيالاخفالات

للأحما!يدعرروحانيةصبغةذاتثروعاتيخابأناعتقادهعنوأعرب

الماجدحمدوقال،الدعرةبهذهبريعلايامهـلمررحبوقد..الأملرخية

بمواتفهتذكرلاتارلزالأيردعرةان:ندنلىالاسلامىالمركزمدء

عرضحينأكفرردجامعةنىالثرةصاضتخاصةالسابفةاثرنة

نتدكرولازلنا،بابربطفىوالمسل!ينالأسلامصالحفىجريئةأفكارأ

بل،فحس!الروتستانتىللذهبحاميألستإتى5:الشهيرتصريحه

.)2(بركطانيا،فىالمرجردةالأديانلكلحام

،أحسفوردمرحزجافزة

وقد،الإملاميةالأعماللأفضلالمركزيمنحهاسنريةدولةجائزةومى

صرر-لا-من-غدةأبوجدالفتاحالثخ5991عامفىعليهاحصل

الحديث.علرمفىوماه!اتهلالأسلاماقعربفىلجهودهنفدهـأ

حسناللطانياملدى(ام9)29عامأترتتدالجاثزةفكرةوكانت

لد3يحصصثلالىبرنامجتمريلعلىعزمهأعل!جثالمركزبزيارةبلقيه

الأصلامى،الفكرانتاروحرر،والمالمأكفوردفىالاصلايةالدراسات

.)!والضبالرقدننوالحوار

.ام5/6/599الاصلاساوللىعحبنة)1(

ام26/1/699الأو!الرقصحجنة)2(

.ام9/7/599اللمدلبةالحباةصعجمه)3(
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!لإسلاماعتناق

عنتحففاتسلسلة(ام)399نوفبر9فدالنايمزجريدةنئرت

الصحفيةالحلاترغمل!!دم-الشاءخا!ة-الريطنييناعتنافتزايد

الجددالبريطنيينعدد)ن(بربنجتونالوسىالصحميماوقالت،لهالمعادية

أبناءعدد-القربالمستقبلفى-تجاوزأوسيحادلللاسلامالمعتنقين

.المهاجرةالحالبات

اللوردابنةومنهم،المجعكاتكللينمنالجددالمهقدفىأنويذكر

واصمها-للمراقالأسلحةيعقضيةفظرالذى(سكرت)رق!رد

.)1(عامأ32(جوناثان)ابنةوكذلك،عامأ28مارللا،ا

البربطانيينالبهودمبارد!اتأحدإلةمزخرأالإملاماعتنقكسا

واشقرت-خانعمران-الباكستانيينالإسكراشلاعبىأحدوتزوجت

الاكتان.فىمحه

ع!*هيم

.ام13/2/699اللدنبةالجاةصحيعة)1(
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فرنسافىالإسلاميةالجالية

شسالهمنقدتالتى،هـالفرانكتجائلمناسمهافىناأخذت

ثم،جرانهالننأرضهامزفت،عديدةبأحداثتاريخهاومر،أوروبا

وراءفياالمستحمراتمنواصحةامراطوربةلهاكوتثم،وحدتهاضكلت

فىألمانيافضتها،قرنمنأقلفىمراتئلاثالألمانكزاهاوقد،البحار

والانبة،،الأولىالحالميةالحربفى3،(ام087-اكل)287سنة

منفرنساوأصجت،الاخصادىوكيانهانهضتهافىنااشعادتوبحدها

المركة.الأوروليةالوقفىعضروهى،أوروباعربفىالرائدةالدول

والمساحة:الموقع

جبهاتثلاثفلها،تمازأمرقحآوتشغلأوروباغرلىفىفرنساتقع

بكاىخليجوعلى،اطنوبمنالمتوسطالجرعلىفتطل،بحركة

الجهةمنال!نمالفبحر،المانقلحروعلى،الضبمنالأطلن!والمحيط

أنهاالاالمرتفحاتمعتسرالداخلبةحدودهاأنوركم،النرل!ةالشالة

بلجكاشالهاففى،الجالبهذهممراتعبربهرلةبج!انهاتتصل

الاتصالبلأنإلاوبيهصابينها-فىالأرمضبةوجودورغمولكشورج

سويراأيضأالرقوفى،ألمانجاالرقىوشالهاشرقهاوفى،يرة

الجنو!وفى،الألبجبالممراتطريقعنميروالاتصال،لايطلا

البران!.جبالوليهاأبانياالضلى

ثانجةنحدوبذلك،(مرئامنزاكيلو0547)92فرنسامساحةوتبلغ

با!يى،والعاصة،الابقالويختىالاتحادبحدصساحةالأوروليةالدول

.)1(بوردو،ليل،مارسليا،ليون:مدلهاوأهم

.265صساشصحع:ككربد)1(

37

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:السحان

ام(829هـ-2014)سنةفىزرنساسكانعددبلغ

ويأتى،لالكانوليهيةالسكانسظمويد-ش،نسمة54ر257.ر..

الثايخة.المرتبةفماالأسلام

دراصةعن8491ألريلفىالأمريكيةنيرزويكمجلةذكرتوقد

يلعالفرسيبنالمسلينعددأنالأورويةال!!سبةالجامحاتاحدىأجرتها

بالمذ!ويد-ش،7491عاممليرنينكانراأنبمد4(ر05.ر..).

الئاكالترتيبعلى07(.ر..).واليهرد،نسسةمليونالبروتتانتى

والرابع.

حديثفى-باريسحامعمدور-ب!صأبودليلد.ذكريخا

بينيتراوحفرنسامسلمىعددأن-!4عدد-اللندلية،النور"لمجلة

سلايين.5-6

*?
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فرنساإدالإسلاممنافذ

قصةفىبارزةمحطاتفهناك،بعيدأسدمنذالإصلاملرنساعرفت

التاليتين:المرحلتينعلىذلكوكالى..!رنسادىالاسلامىالرجود

)1(الإسلاسالفتحمحاولات-ا

نذبالاسلاملرناعلانةسدىعنالفقةاباريحأوراقتكص

قرنأكرثلالةمنذالبلدذلكفىحاضرفالإسلام،الميلادىافامنالقرن

،وسومراطنقوةومراطن،وفركرالحضورهذاوفى،انقطاعدون

واختلافالحقردبتعددواحتلفتتعددت،وأشكالأساباقواحدولهذا

الضؤالقاءمنباسفلا،قيراتهوالقا!الحا!رنمهمولكى،الظروف

نوابته.وفهمالماصىعلى

بداباتتحدبدلى(غرلةأوكانتعربية)التاريحيةالرواباتنخنلص

عهدوفى(م)716عامفىأنهيفيد)حماعأأنالا،الأسلايةالحملات

الإسلايةالطلائعأولىبدأت،الأندلسوالىالممىاللهعبدلنمح!د

العربيمبها)،)ناربرنعلىالاشيلاءفاستطعت،فرنااختراق

أربولة:الغالمدنعلىلاضتالهاالبيةأى،ال!بحنايخة)وعلى(أربونة

مقلونة.-فرثرنة-لودفى-لزيه-واند-نيم-

باتجاهزحفوا،نارلرن5أمرللسليناستألىوبد،م172عاموفى

المقاطحةدوقأود،)الكوتمحشد،(طلوزةالعربي!يها)(تولوزا

ليما،المديةعنالعربلصدوخث،الحنودمنخدهع!قدرماكل

خالهافىالحصارآلاتوسائرالمجقاتواشعسلرا،بمحنقهاأحدواكانوا

.نواصمعهد/!لمدرات.ام12/6/399الأو!الرقصحبنة)1(

3!
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وجثهأود،االكونتتدخلأنالا،التليمعلىأهلهاأوشكأدالى

عقب.علىرأسأالأمرروقلب

،م725عامالعربشئهآخرهجرصأانالا،ترلوزع!الملرنورجع

،،في8و-ترثرنة-،كركسونة"وعلى،المديةعلىالاشلاءإلىأدى

سدينةواحلال،الرونوادىانحرالزحفبداياتالحقبةتلكشهدتمما

.،برجرنياأوش!ة،ليونا

الجهادالىالأندلىوالىالافقىالرحم!عبددعام731عامولهى

الران!--العربيسيها،االيرييهجبالنحويجنهالفافقىوسار

المقاطحةدوقفحقد،،)أكظنهمقاطحةمنوتسمأ،،برردوامدنةواحتل

لملاقاةفساروا،الفرنجةملوكأحدمارتلشارلصىحلفأ،أود)الكونت

ويذكر،الهيرةالمرتحةتلكفىوهزمرهم،)بوأ!ييهمدتفىالصب

منطقةئسصالإلىاقنيدواالمسلينالأسرىمنتسمأأنالفرنسيرنالمؤرخرن

المجتعفىواندمجواالمكانلض!فىبقىفقدالآخرالقسمأما،اللوار،.

سلىالىالمن!ةفىالحاليينالفرنسيينمنالكثيرسلالةتمردحيثالمحلى

عامالجنينىالطبفىباحثينعدةأجرىالمألةهذهوحرل..الحقبماتلك

المجتمعأنفكئفتالسكايةالشريحةتلكعلىدراماتام()889

المضبنمتىالىتمردورأ"ليةتكريية6لازاوممزاتيحملمازالالحالى

والبسنالص!

فىأساصأمقرقأالمؤرخوناعتبرها-الثهداءبلاط-،بواتيه"هزيمة

لأجحتالربانتصرفلر،أورولاشالنحرالأصلامىاققدموتف

وباري!لندنجامعاتفىتدرسالمرل!ةاللغةولكالا،ملعةكلهاأوروبا

أنقذتالمعركةهذهحرادثإن:،جيرناالإنجليزىالمزرخوقال،وبرلين

وحفظت،والدنحىالمدنىالقرآننيرمنالفرنسيينوجيرانناالريطاليينآباءنا

القسططنية.صقردوأخرت،روماجلال

،وجود!استصربلالرس!القرونخرةفرناعنالمسلونيغبلم
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والأتراكالمغاربةافجارطريقعنو)نما،المرةهذهفاتحينبصفةلب!ولكن

لهموكانت،الفرنيةالمترصطةالمرافنفىالحضوردائمىكانواحيث

فرنسا.جوبومساجدهمأحياؤمم

المحلىالجتمعتأئرعلىتدلالتىالآئارمنالكئبرالحقبةهدهفىوبظهر

كما،الهندسىوالفنوالمرسيقىوالآداباللغةعبروذلكالعرىبالاتصال

الفرنسى.الجربفىنش!طتعردةلرجماتالمخصميندعضيضير

الىالملمينمنجصاعيةمجراتترحهتعئرالسابعالقرنوفجر

اعنناقارتضواحيثأبانبامسلىطالتالتىالودعملياتبسببفرنا

..الأندلىفىالإسلامىالحكمسقوروبحدبهمالتيهلمنإنقاذأالمبحية

هؤلاءأنأسالباملك!الثالثافييبعلمأنوبدام61؟عاموفى

اتجهواميوننصصشأكثرطردالدييةشحائرمميمارسونمازالواالمسلين

-الانجدوقمن!ةنحوألفأ012منأكزاتجهكسا،الصىالمغربالى

.،الباسكهو،رويرن

.)1(الحديثةالهجرات-2

وصوليدأام509-0091عامىلينالحالىالقرنلدا!اتفى

،المغربعمالمنواتعدةلعدبهمليلتحق،ا-لزائريينوالتجارالع!ال

وقد،ألفأ03منآكئرالأولىالمالميةالحربعئيةعددهموكلوقد

01ألفأ132الىالحددمذاالحربحاجاترفت

منأكئربهالتحقحيثالفرنىالجيقفىكشكلةالإسلامبرزوقد

المسلينالجنودرعايةالمركلونالضاطلاحظوقد،جزائرىألف175

واشدعرا،للعبادةأماكنلهمفأعدوا،الدييةواجباتهمبأداءتملقهمازدياد

لإمامنهم.مسلبمعلصاءلهم

الايق.الرحع)1(
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عامفقطألاف01إلىبنرلاالمسليمعددب!الحربانتهاءبحد

عامففى،0291عاممنابتداةيتصاعدبدأالحددهذاولكن،م1!91

وتونىمصلىألف02،الجزاثريبنمنألفأ012هناككان3491

ائمرقين-وبحص

الثانية،المالجةالحربعصاالوافد!لأعدادالسريعالن!وتزايدوقد

الاسلا!الدبنأضحىحتىراقنصاد!ةشاسبةأشابلحدةقصاعدأوبقى

فىالمسلمينعدديملحيث..الكانولبكيةبدافانىالعددجثمن

سلايين.خسةنحوإلىفرنسا

وهناك،الطلابوصالعاملةالطقةسفىدافىالمسلينوأغب

المليم-تجالبالىمدا،والفنيينوالأطباءكالمهندمبنالمثقفةالفناتيعض

نيين.لضا

المسلمين:مناطق

جثوضواجهاباري!العاصةفىالفرنسيةالإسلايةالجاليةتتركز

وني!،،وليون،مرشيافىوكدلك،مسلممليردمنأكثريرجد

لاري!غربشالمربغافزاكيلو05ئحدعلىوليزفلين،ونانت،وبرردو

001منبأكثروحدهاصسيليافىالمسينعددويقدر،أخرىومدن،

نأام84!أبريليخوزويكمجلةذكرتوقد،)1(،ليرن5فىوكذلك،ألف

متكولىالفرنيةالمدلىلحضفىالأغببةأنيتوفعفرناديمجرافيأاختصافي

)صلامية.

ي!علا!

.271ص-سايقلرحع-يكرشد)1(
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فرنسافىالإسلامىالنشاط

الطلابرابطة:نهامتمددةاسلاسةجمياتفرنمافىترحد

مديةفىومرممزهاالطلاييةللجممياتالأورولىللاتحادوتنتى،المسلمين

ترلوز،!وأكاليرمرنامديتىفىومركزان،لاريىفىمركزولها،أخنا

.أحرىسدنفىنثاطولها

فها:عديدةألطةوللرايطة..،المسلم)مجلةالرابطةوتمدر

وتهتم،ا،سلايةال!وتوزيع،عاصةومحاضراتأسبوعيةدروستنظم

لأعصانها.الدبىبالتكوب!

مجلةتصدرمحدودةج!حبةومى،الدوليةالمسلحينح!يةوهناك

باريس،مسلىا!دانةحمعبةوهاك..،الإسلاما:اسمهايالفرنه

،،الاملامفرنا.مجلةوتصدر،الماجدوباءالمدارسخحوهدفها

وجححبة..دييةترببةالملمينأبخاءوترل!ة،لالإسلامالتصيفومدفها

وجممبة..فرسىأصلمىدالمملمبنخاصةوهىالعرنسيينالمملين

جصحية003جزائرىأصلمنللصلين،أورربافىاسينأخوية"

جمية5وكذلك..،الم!لمينالمهاجر-شعنوالدفاعالأعانةحركةا

نثاطهاولها،الحمالحقلفىخاصةالجحياتأدطمىوهى،التلغ

الصناعية.المراكزفىالمساجدفتحفى

الإسلا!الثافىالمركر:فلأخرىإصلايةومبئاتج!ياتوهاك

برلاردكلودشارعفى،أوروبادىالمل!رنالاخوانوا،،لرر-شافى

للطلابالإسلاميةو.الجة.،يارسالإسلاميةالهيئةوه،ياريص

.،)1(الإصلامىالحالمرالطةمكتبوا،بفرنا،

.271ص-الساشالمرحع)1(
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:)1(بباريسالحربىالمعهد

الحاصةقلبفى(ام819-كل)1014عامالمعهدهذانشئ

رغمالرلىالإسلامىالتواجدعلىالمعالمواضحةفارةليكونالفرنسة

جسكارأنالا،اتائهداعاقة)قاتلحدمالمشوهةالصجرنيةالنحركات

انثائه.علىأصر-آنذاكفرنسارئي!-ديتن

عيهللتعرفالرلىالحالمدراعاتوتمميق)نماءإلىالمعهدويهدف

لنالثقافىالنبادلوكدلك،والروجةالثقافيةوفيهوحضارنهلغتهوتفهم

بالقضاياوالنعريصالأنن!منبالديدالمحهدويقرم،وفرنساالعرلىالحالى

والإسلاية.الصيية

الساجد)

صحيفةفىالفرنسىالفيرذكركما-فرنافىالمساجدعدديلغ

مسجد.0012نحو-13/12/59!ابتاهـلخالأوصطالرق

(ام039-كل)9134صنةئنىاللىىباريىسجدأشهرهاومن

للابخ!اعوفاعاتومدرسة)سلامىوصكزمجدعلىويتحل

مذاويقبر،نفقاتهتغطىأوقافولل!سجد،ومكتبات،والمحاضرات

مديةفىالماجدشالعديدوهناك،أوروبامساجدأكبرمنالمجد

ليرنف!ةوفى،ومريلياليلمدنلىوكذلك،وضواحيهاباري!

.سجذا)2(35منأكثروحدما

إمامبكرأبودليل،شيراكجاكاالحالىالفرنسىالرثيساشقلوتد

جاءوقد،ساعةلمدةممهواجنمعالإسلامىمعهدهوعيدباريسمجد

التقىالأطموأن-جدأوديأ-كاناللقاءأنالمجدعنصدربيانفى

.ام17/4/599الا!ىاوللمسجت)1(

.2،لا-273ص-طشمرحع-لكريد)2(
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مسلىتمىالتىالفضايامحهوعرضبا!ب!لمجدالطريلالدرببصدق

فرنسا،لملمىالأعلىالمجلى.)ننماءمنأيامبمديأ-لىاللقاءوهذا،فرنسا

واتجاماتهم،جذورهمبمخلففرناسلىتميلالىيهدفوالذى

عنعجزالذىباريىلمسجدكبديل!أ-لىأنهالمسجدمذاصمسوو!ذكر

.)1(تمثيلهم

سجدإلى،دوبريهلرى"حانالفرنسىالداخليةوز!توحهوقد

المسجد)مامبجهودونوه،قالكمافرنسافىالانىالد-تلتحيةباريى

أمام،دوبريه.وأعرب،فرلافىالملصةالجاليةلتوحيدبكرأبودليل

اطمعياتوممثلىالمسلمينالكافةوينبابالأئسةشكميرجمهور

لمسلمىالثيىالمجلىيكونأنفىأملهعنوال!ثخصياتوالدبلومايين

الاتجاهاتجيمعلىونفتحأممكنحدأكبرالىوا!مأالحديدفىنسا

.)2(الإسلابة

.+فرنسالمسلمىالأعدالمجلس

،الإسلامبخصرصللتثاورمجل!)تاءتمالن!انياتبدايةمع

مجلى)ئاءمؤخرأتموتد،الجاحله!درلم-عدةولأشاب-ولكن

فرنا،فىللسلينمثاقبإعدادالمجلسقاموقد،فرنساملمىيمثل

إيضاحية!مذكرةمعأيوابخمسةعلىصزعةمادة37منالميثاقوككون

و!نالفرنىالدستورعيهايضالتىالحلصايةلنالتوفيقفىالماقنجحوقد

نأالمثاقاشطاعكصا،32(،51،03المواد)ل!سلامالأساسيةالمبادئ

وفد،37(،34المواد)الأخرىالس!او!ةبالدياناتالإسلامعلاقةيوضح

العسلعلى!حتوعقدةكدكأالأسلامبإلرازصنأالميثاقواضحرأحسن

.م12122/5991ا.البدليةالحياةصحيعة)1(

.ام01/7/599الأءسالمالىمححينة)2(

.ام16/6/599الأمرامصجمة+(
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ونبذواقضامنراقسامحالحبإلىيدعرأنهعنفضلأ،الحل!ىوالبحث

انت!اءتاكيدعلىالميثاقواضموحرعىوقد،13(،6المادتان)المف

،27،92الموادفىالفرنيةالجهور!ةبمبادئوارتاطهمفرناصلمى

تقدبكأموصمنأكئرفىباريصحامعمد!اليدالمحىذلكأكدوقد

ثقةكسبمحاولةفىيكمنذلكفىالسبولعل،ائماقلذلك

ناحيةشالماضىرواسبمىوالتخلص،ناحيةمنالفرنةاللطات

للأسلامالاعترافطر-شفىحيدةخطوةيحدجصيهفىوالمناق،أخرى

فرسا.فىقانونىبوجرد

:التطرتالفرنسىاليمين

الجبهةمريئحىفوزعنأسفرتالأيخرةالفرسيةالمحليةالانتخابات

فصلأ،كرىمدنثلاثفىالأجانبطردالىالداعيةالعنصريةالوطية

فىا%7علىالأيخرةالرئاسةانتخاباتفىالجبهةمرشححصولعن

المسليننجاهالعنصربةسباسنهاتطبقالحبهةباستطاعةولاتالأولىالدورة

)1(بالحدماتيتعلقفبما

بعدأالقظةاإلىأعضاعهفرنسالمسل!ىالوطنىالاتحاددعاوقد

مدنثلاثفىالأولىللرةالمتوفاليبنشبلدياترؤ!اءاتخاب

الرطنى-الاغادوأوضح،أورانج،تولون،مارييان:ومىالبلادحنوب

نئرتهفى-فرنساسلمىوكرامةحقوقعنالدفاعإلىيهدفوالذى

التىالمامةاللطاتتنيمايجبكصا،واجبةالقنئأنهـلرميار"الثهرية

الوطنيةالحبهةاليهاتدعوالتىالتييزل!اسةلاجاطكبيرةإمكالياتمملك

مؤتمرأومسحدأجعيةخ!ينممثلرعقدرقد،،لربانمارىجانابزعامة

.)2(دلكلمقارمة،)كولوبضاجةفىاتلييأ

.ام3/7/599،اللدبةاالجاةصعبنة)1(

.ام17/لا/59!الاصلاىاوللصجمة)2(
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:الاتصاللجنة

المتحاطفةوالثخصاتالإسلايةالثخصاتمىلجةفرنافىتكونت

معهموالخدثالفرنسببنبالمولبرالانصال!شهاالإملامىالد-فىمع

حولهايدورالتىالمائلتو!عأجلمنفرنسافىوالمسليمالإملاملأن

.)1(المسل!ةالحاليةءالعاولحسنعلىيساعدبما،غمرعىبيهنفهاأوجدل

:)!(والإسلام..الفرنسيةالمحتبة

االطفرةالفرنسىالثقالىالمهدالىقفرتالىالمستجداتس

النثربدورحدامما،ممهاالنحاولالباحنينعلىأوجبتوالى،،الإملابة

عنه.القديمةاليه!طبعلىاعادة،الإسلامعنسلاسلإصدارإلى

ومها،الإملامموضرعفىصدرتالتىالكتبلبحضجردةومذه

،الميدىعايروشلمؤلفيه،فرنافىالأصرلىوالأغراءالإصلام)كال!

إلىويسعى،لاتىكلردجاندارعن!دروالدى،بوجاوديفيد

ضواحىفىالجزائر!دالأصويونلحهاايىالكةبجرروالإماك

.المهاجر!وححياتالماجدعلىباشحراذهموذلكباري!

،هيرودوت.جلةمنخاصعددصدر،لاديكوفيتامثوراتوعن

.،3يخهمالتحكميجصأم..الإسلايينقبرليجبهل.:عنرانفى

المالمدىالدييةالرديكالة)كثابامايئت.شثرراتعىصدر

كتاب،هـصوىدارودرت..،رواأوليمييما"لمزلفه،والاسلا!الردى

.،لالاتسيفر-كأاللاحثة،الحزائريونالإسلايرن"

أندريهالمنرقاشرافتحتصدرالاسلامىالتاريخمحالوفى

ودوصيكدوفران!(الكرليجدىالرلىوالأدباللغة)أستاذيكيل

.ام21/8/599الأصلاسالسالىعجمة)1(

.ام،2/9/599،االلدبةالجاةسب)2(
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،"فا!منئوراتعن(الربرنفىالإسلامىالتار!خ)أضاذثرفالمه

.،الاريخالىالرحممامنالصباكتاب

كتابالفرنشةالجاسيةالجشرراتعنصدرفادىكلودولجان

الفكراكتابصدرالدارنفىوعن،االاسلامفىالأخلاقبةالأفكار)

.،هالم"هابمزالألمانىللسن!فرق،النبحى

الإسلامى)التعليم

هىدانما،فرنافىالملمينأبناءلتعيمموحدةخطةفاكليت

دروسبهاتنعقدبالمساجدالملحقةالمدارسبعضتوحدحبث،فرد!ةجهود

الملحقباريسمعهديكونأنالمفروضمنوكان،الآسبوعيةالحطلاتفى

ذلك.أجهضتالحلافاتأنغير،مذافىرأئدأبالمسجد

أملمننلةمستصينأأوروبافىالإسلايةالمظماتاتحاديادروتد

وهر،حامحىمستوىعلى)سلامىتحلي!ىمنروعأولي!قامةالاختصاص

منذانطلقتايى،فىنافىالاسلايةللدراساتالأورويةالكلبةمئروع

الدولمختلفمنطالبمائةمنأممرتضمرهى،ام2!!منةيداية

وهى:تحييةمؤساتثلاثعلىترزعرنالأورول!ة

.(شواتأربعلمدةجاممبةدراصة)الدينوأصرلللشر!ةكلية-

.(صتانالدراصةمدة)والمدرسينالألصةتكركمعهد-

واحدةيةالدراتمدة)بهاالناطفينالعرليةاللغةتحيممحهد-

.(محثفة

التالة:المبادئعلىأمدافهالتحقيئمتيزأمنهجأالكليةاعتصدتوقد

فيهميتحققحيث،الأوروبيينالمسلحينالطلاباشقطب(أ)

الرعى،الاختصاصايىجصعوافإذا،الأورودىالواقعاسنيحا!يثرط

.للدعوةالمطو!التكربنلهمتحفق
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الحلرمتدريىعلىالقائم،للطلابالحيقالثرعىاقص-ش()!

الواقعإشكالاتالاعتارلعينالأحدمعقخصصبنقيمنالشرعية

الأورولى.

.)1(والنرليةابعبملمحنالجمع()ج

الحريم،نالقر2معانىترجمة

صا0)57سنةمصرفىفرناقنصلبهاقامترجمةبالفرنسيةصدرت

هـ-1187شةترجمةثم،دوار،)أندروترحة(ام647-

سنة،صكى)كازجربهاقامثالثةوترجمة،،فارى.بهاقام(ام773

ترجصةشها،القرآنلمعانىحديثةتراجموهاك،(ام846-كل)1256

التراجمهدهفىالنظر)عادةيقضىوالأمر..باريى!سجدممهدعيد

.وتصولمحها)2(

+،+

ما599يرئو-6111حرم-الأ!!الىعىصلة1()

.275ص-طلقصحع-يكرجد)2(

41

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بلجيحافىالإسلاميةالجالية

وحكتهااأسبانيالحكمفترةخضمت،أوروباغرلىدول)حدىهى

مملكةبهاوتكونت،بونالرتنابليونعدفىلفرناخضحتثمالسا

انفصلتعامأ15وبد،(ام581-اكل231)!سةمولداإلهاضست

الحالميةالحر!فىالألمادوكزاها،مملةمملكةنهاوتكونتبلجبكا

الحربفىأخرىمرةألمانياغزتهاثم،بحدهااشقلالهالهاوعاد،الأولى

و)حدى،المثركةالأوروليةالوقدول)حدىوبلجكا،الئانيةالعالمة

وهولندابلجيكاتضمالتى،)البكسلمنظمةالمؤسسةالثلاثالدول

وسكانها،مردئا(!تزاكيلر3ر.51)9بلج!،مساحةوتجلغولكمبورج

نمة،8(ر854ر)!58عددمميلغ(ام819-كل1014سة

-إنمرس:الهامةالمدنرش،ن!ةميونوسكانها،بروكسلوالعاصة

وفرناش،الالمنهولنداللحيكارتحد،كانت-شارلورة-ولياج

وبحر،الرقمنوألمانيا،الرقىالجوبمىولكسورج،الجنوب

.)1(المربكاالشال

بلجيحااالىيلإسلاممنافذ

مىالاباضرلشكلمتاحأبلجكافىالإسلامىالوجرديكنلم

خلالومن،للدراسةبلجيكاالىالمبتعثينالطلا!شالقيلةالندرةخلال

كانتفقد،للمملهاكالىرحلتالىالحاليةالحاصرمنقليلةأعداد

بمرحلةالستيياتأوائ!!فىتمر-الأورولةالدولمنكيرها-بلجيكا

اشقداماشدعتالىالقويةالصاعةوالنهضةالهائلةالاقتصاديةالطفرة

منالحالةالعناصرهذهاشقدامالىبلجكاوعمدت،الأجهاولملةاليد

927ص-الاشالمرحع)1(

http://www.al-maktabeh.com



هذهوكات،-وتونسالمغر!خاصة-الإفريقىالشالبلادوس،تريها

موويقيمفيحاقدبخفهالحامليأتىحيثعرلانيةلكليقة)طتتمالعسالة

فيهابنمالدولمشرىعلىثائيةعحاليةاتفاتاتعلىبناءأو،هناكوأسرنه

شهدتهذاجانبوالى..وحقوقهمالع!الوواجباتالمملعلافاتتحديد

هىآحرنوعمنهجرة-الياتأوائلسنفسهاالفزةحلال-بلجكا

.)1(آئذألاليافىاليرعىالحكمشفرتالتىالملةالألايةالجالةهجرة

آلافشالية(ام)519سةبلجيكافىالإسلاجمةالحالةعددوكان

ليصلكثيرأالحددمذاتضاعصوالطةالحمالهجرةوبفحل،فقطمسلم

أضىصرةالرتممذاتضاعفوقد،مسلمألف002إلى(ام)749!ام

لبفدهـاتودنأحالأملمألص004إلىالمسلةالحالةعددلبصل

،للكانالكلىالمجوعش4%شاكثرإلىسبتهمتصل،الأخيرة

طجكا.فىافانىالدبنالأسلامينكلبحث

بلجيحا؟فىالإسلاسالنشا!ط

صتمماتفىالمسلونيينهاالتىالتجاربصيل!صا

جديدةتجرلةنظلللجيكالىالمسلمرنيفهاالتىالخربةف!ن،الاغتراب

دبأبالإط!منعترفلكنهما،عل!اليةدولةضاكفالدولة،طينهافىولريده

من24فىالاعترا!بهذاطكىمرسرمصدرحيث،الإسلايةللجالة

(1)749رونير27فيالحكوتمرافقةستلاهوط،(ام)749أعص

الجاليةلأبناءالمدريةالبرامجضمنالأسلايةالترل!ةدروس)دحالعلى

الرلمالىوموافقة،ام769-7591الدراسىالعامشاتجداءالمملة

نجرا!فىالنهاثةبالموافقةالملكىالمرسرمو!دورالقرارهذاعلىالبجيكى

المركزإدارةالىالإسلاىالحليمشئونجيع!)حالة،(ام)879

مادة-نحبمينلصحيث..العاصةبروكسلفىوالثقافىالإسلامى

73-36ص-،891!لصو-0،1،ضرال،الأ!اسحله)1(
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مسلم،طالبألف03منأكثرالرسيةالمدارسفىالإسلاميةاقربية

ويتر،الضضلهذامعلمآلا!ثلاثةعىيقللامارواتالدولةوتدفع

تحليصيةدوراتأغبهاينظممسجدماثىنحووقراهابلجكافىالمدنفى

الأسبرعيةالعطلاتفىالعربيةاللنةودراسةالكريمالقرآنلحفظللأبناء

.)1(والموسية

بلجيحا!فىالإصلامىالمرحز

فىالقويةالزعةتخذبهمللجيكافىيدرسرنالذ-شالطلبةممظمكان

النوادىمننوعأأولأأنشأوالذلك،الاصلامىالانتاءمناكثرالبداية

البلجيبهة،العرليةالصدافةونرادى،العربالطبةانحادات:ئلالخاصة

مصادرعنلالبحثانشفالفىفكانوا-المحدودةبشقافتهم-الممالأما

المجتمعفىالسئةالظواهرلبعضالمسلمينالطبةملاحظةأنكير،الرزق

وأبنائهاالفميرةالمسلةالألبانيةالجاليةاحنواءالكنيمةومحاولة،البجيكى

خطرمنالمسلمينلحصاية)سلامىمركزإنثاءفكرةالأذهانفىأ!لارقد

اقنيم.ومحاولاتالذوبان

،المصرىالجناحأو،الرقىبالجاحيسىكانبخاءفىالمركزوألئئ

الفاط!ى،الملىازمنومنذنةقبةلهسجدعنعبارةظامرهالباءوهذا

بلجيكافىأقيمعرلىكجناحعمثرالتاسعالقرنأواخرفىأنثئقدوكان

صسجدشكلعلىيكونأنالمصمالمهندسعدوقد،معرض)طارفى

.المعرضفىالمثارممينللربالأسلامىالطابععلىللدلالة

أهدته-اللهرحسه-فيصلالملكام679عامبلحيكازاروحين

منكاملبدعمإسلامىمرممزإلىبدورهبتحريلهلقرمالبناءهذاالحكومة

بروكسل،فىوالإسلايةالعرلمةالسماراتمنرمزيةومشاركةالعودفي

واسنفرقام759عامفىإلاالإسلامىالصرحمذافىالعسليدأولم

.37-36ص-ا84!يوليو-40،1رمصان،الأمة.مجلة)1(
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وحضر،ام779عامالعزنرعبدبنخالدالملكرسيأيفتتحهعامينالناء

بلجكا.ملك"بودواناالملكالاخاح

فبفى-الفيحةالخسييةالحديقةمنبالقربالمركزويقع

المركةالأوروبيةللسوقالعامالمقرمبانىصمقربةعلى-لروكسل

بلجبكا.لحىوالرزاراتالحكويةوالدوائر

الخدماتيضمالدىالفبرطالق:طوابقأربحةسالمىوييهون

والطابق،الرضوءوح!اماتالإملايةالإذاعةومحطةللثابوناد!اومطعنا

الإسلامىللعهدالدراسةوفاعاتالأدارةمنجزءعلىكتلالأول

تضم)سلابةومكتةللغاتومختبرالادارةباقىافانىرالطالق،الأررولى

لقرابةيت!عالذىالمجدلكلافالتوالطابق،محلدألف04منأكز

.لنساء)1(خصصةحجمأأصغرقاعةوفرقه،صل0004-0005

51يهاوبحكلطالب005نحوكضمبالمركزالإسلامبةالمدرسةأما

الملكإلىطجيكاطكأهداهآخربنىالايلامىالمركزوبجوار،مدرسأ

.)2(إصلاصيأقحفأليهودالضفىعدبنحالد

.5للساجدالقازىالمجلس

التىالسادسةدورتهفىللصساجدالأعلىالمجلسلترصياتوفقأ

نثكبللاعنادأوصى(اكل)104سةريعفىالمكرمةبمكةعفدت

وقد،الحاصةبروكلسدينةومقرهأوروبالىللساجدالقارىالجلى

شدوبرنحفره(اكل4)10صنةصفرفىصابقأاجتماعأالمجلىهذاعقد

ترصياتعدةوألخذأوروباغربدولفىالإسلايةوالمراكزالجالياتعن

أوروبا.بعربوالدعوةوالمدارسالماجدبخصوص

.37-63ص-891،سبر-041،ضال،تلأا1صله(1)

.287"285عى-طشصحع-كر-)2(

.287"285ص-الاكقالمرجع+(
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.،ا،بروحسلفىالأوروبىالإصلامىالممهد

أضخاصقخريجالعلباالاسلايةللدراصاتسهدإتاءفىالتفيهرتم

الماشرةتمتوبالفحل،الاسلاميةوالثقامةالعرلةاللمةتميمعلىقادرق

بروكسل.فىالإملامىالمركزإطارفىالممهدمدابإنشاء

دورت!ىللصجالسالقارىالمجلىأصدرهالذىالمعهدانشاءقىاريقرل

إلىأوروبافىالمسلينلحاحةلظرأبأله:(كل3014المحرم-يروكسل)

الحياةوظروفالبيثةبممطاتوعارفينقادرين،الفارةداخلصدعاة

الأورولى(الاسلامى)المحهد)حداترنىففدللإسلامالمحاديةوالنبارات

للحلرمعاليأكادبمىمطالىلنحوبلهتمهبدأومدرصبنودعاةأئةلنكوفى

المحليةالرغاتلتلبية(كل41)30الهحريةالنةمنيف!حوأد،الإسلاية

أمروالمدرساتالداعياتتدربأدالمجلىورأممط،المجاورةالبدانورنجات

الأورويةالدولفىفبمةلهانكونحنىالشهاداتمحادلةوكذلك،مام

والأللابة-ليةوالص

بمضومنالمرلىالمضبمنالزاثرئالأساندةلحضباشقداموأوصى

كلأورويافىالمقيمينوالأساتذةالعل!اءمنوالاستفادةالاسلايةالبداد

اختصا!ه.فى

خسلمدةدراسةبحدالاسلاميةالحلرملىالإجازةدرجةالممهديمح

الرلمةاللغة:الموادمنأفساملأربحةأصرعيأساعةعمثرفىجممدلشرات

ترل!ة--نضىعلم)المصريةوالملوم(منص-بلاغة-صرف-لحو)

وقضايا-ومقارنتهاالأديانوتاريخوحغراياتاريخ-فلفة-اتجصاع

والحدثالفرآنعلرم)الاسلاميةالريحةودراسةالماصر(الإسلامىالفكر

الفرنيمااللغاتبتدريىفيختعىالمهجشالرابعالفمأما(التجريدوعلم

.(والأسبانيةوالألمايةوالأمجبرلأ

.2،،1،ص-1684!ولر-4014شرالا-،الأ!اسعله)1(
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هولندافىالإسلاميةالجالية

منوللجيكا،الئرقمنألمانياتحدها،أوروباغربشالمرلمداتقع

15عرضدانرتىبينوتقع،والصالالضبمنالشالوبحر،الجنوب

الحادىالقرنفىالحريةفوتهابرزتوقد،بخربأدرجة54،شالآ:ا-جة

سساحنهانفوقمناطقفاحنلت-المبلادىعئرالساح-الهجرىعنر

الضل!ةالنهدجزرومنأفربقاكترفاطق)ندوييا:سهامراتعدة

(ام815--كل)1231سةكسلكةرطهرت،الحربيةوأمريكا

..نهايهافىاشقلالهالهاوعاد،النايخةالعالميةالحربأثاءألمايااخلتها

مفاطمة11الىونفم(مربغاشزابهلر4)844.0هولنداصاحةونبئ

.أمترداموالحاصسة،نسصةميرن15حوالىوسكانها،

هولندا!إلىالإسلامسنافذ

ممل!ىصكيرعددهجرةالىهولدافىالمسلمينوحرديعرد

المالميةالحر!قيوذلكوعوريام)ندوليسياخا!ة،الهولنديةالمشحرات

الرلةاللدانمنالمسل!ينالعصالمجرةتزايدتوبحدها،افاية

العرلى.المزبوبلادرطلبزياتركيامنخاصة،الإسلامية1

ملم،مليوننصصلحرإلىهولدالىالإسلايةالجاليةعددويصل

تجحدالتىملفر3بمد!ةالقحمسحدإمام-برهونأح!دالثخاكدكما

الهرلدىالصحفىقالهمالن!وهو،بالقطارساعةلصصأمتردامص

ويتركز،الهولديةالاحصاءاتلحصاليهتثرؤ!ااميرولان"رودى

،ماجدون،لاماممط،الحاصةأمستردام:ضلالمددلحضفىالمسلرد

حىتشبهالتىالوسر،صطقةبهاتوجداك،اأوتريحتمديةرلى

والمصريبن،والأنراكبالمغارلةوازدحاحماالكئيرةالعرليةبمحالهازبالشدة
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..)حلالعليهامكتوبأولافتاتللسحالعرل!ةأساءتجدأنالسهلومن

عددللغجث،مصرورنأومغاربةيملكهاماوغالأ(حلالأكلالاكل

02-51منوالمصرلمحنن،ألف2؟.والمغاربة،ألفأ025منأممثرالأتراك

،والأعلامالشاسةفىيتشلهولندافىلفرذألليهودأنويلاحظ..ألفأ

.)1(المسلمبنعددعدد!ويفارب

)هولندا3الإسلاميةالجاليةنشاط

ثحدثجماعةفلكل،هولدافىمختلفة)سلايةجصحياتتكرنت

أوروبا،فىالملمالنابجصعية:ونهاإسلايةجسيةواحدهلض

مدرسةالمدينةوبخفسإندولبشةج!حيةومى،ماجدونامدينةومقرها

،(ام960-اكل)938شةالج!عيةتأسستوقد،اندونبسية)سلامية

،أفىويتخنهو،روترداماف!فروعوللجمعية"الفلاحامجلةوتصدر

ا!-393شةرسيأبهامقرفجصميةوهىالمسجد،امزسمةوهناك

وأعضاؤها،هولداسدنمختلففىالمجدالاءمدفهاام(739

الجمحياتواتحاد،للألراكوهى،مولندافىالمسلميناتحادوجمحية،ضارلة

الم!لمينوتضماكل()381فىئاتهنديةجحيةوهو،الاصلاية

،هأمردام.فىالملساتالناءحمعيةتوجدكما،بالأورديةالمنحدثبن

اتحادفىالجمحياتهذهانتظتوفد،،روتردام)فىالمسلمافيبوبكة

..المسلمةالجاليةعنالدفاعتولىالذى،مولندافىالإسلايةالجمحيات

بالمدارسوتسسح،الأد!انحركةتكفلالهولنديةالحكرمةأنوئذكر

القرآنلمحانىترجمةأولصدرتوفد..الم!لبنأبناءلتميمالأسلاية

جلاساممرترجصةثم،(ام641-كل)5101سةبالهولنديةالكريم

اكل-221سنةوفى،(ام658-كل)9601.لدن"فىوطعت

.)2(هارلممدينةفىوطبتركيزرد/ترجمةصدرت(ام608

.ام8/8/599البصجت)1(

.نعرف692-392ص-طشمرحع-كرجد)2(
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معظعهافيمسجد002شأكثرهرلدافىالماجدعددوبلغ

وهذاأسبوعيأإرسالساعةنصفالهولدىالتيفزورنأعطاممالذفىالمغاربة

علماءأحدويشصف،ديهمأحكامالمسينتعربيهتمالبرنامج

طوال!رأوعالمينالنريصالأزهروكلسل،رضالىشهرخلالالمحلمين

الكريم.الثهر

عد"(برزمم،ألفينبنحوللأسلامالمققينالهرلديبنعددويقدر

والبروفشر،،لاماىابل!علامالاملامىالمركزمد!،بوملفانالواحد

مفرد!كباوفد،لالجاممةالاخمادأستاذ،اليخرتصراح)محمد

الرحيدةالاسلاميةالمجلةمعأئمدرانكما،الإسلامعنالكتمنعددأ

.()1()القبلة:هولندافى

*ءع!

.1316ص-8891ط!-80،1ضرالالأرهرسعلة)1(
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زث!لاا

اوروباوسطقالإسلأميةالبالية

نياالما

سويسرا

النمسا

بولندا

لمجرا

تائ!بحوصلوفاحيا
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تمهيد)1(

والمجروبولداوسويراوالنساألمانياشكلأالقملىعهذالئل

وتشيكوصلوفاكيا.

ينصا،نس!ةملايننثلاثةمنأكئرإلىبهالمسل!ةالجالةعددويصل

ئشةتصلوبذلك،نسةمليون155حوالىالقطعدولسكانعدد

الترتيبالقطاعهذايحتلوبذلك،2%حوالىالىالكانإلىالمسلصين

بالقارةالمسلةالجالةحصةجثمنأوروبافطاعاتسائرلينالرابع

الأولرلية.

خاصة-حديثأمهاجرةعناصرمنالقطاعبهذاالملمةالجالةومعظم

وماك-الابقالسرفبتىالانحادفىالإسلايةوالجمهورياتالأتراكمن

عاصرتوجدكما،المنطقةوايوطت،فرونعدةنذمهاجرةتيلةأعداد

.الإسلاماعننفتمحبةأ!رلمن

للناية،صئلةألمانباباستثناء-القطاعبهذاالمسليننسبةأنرئلاحظ

)سلامىلحكمخضحتالقطعمذاأجزاءلمضلأن،الدثةييروهذا

فىالإسلامبهامرالتىالكلوفولكن،وتثيكرسلرفاكياالمجرفىثملة

ابراطرريةحكملاضطهادالممل!ونتمرضفقد،الدهثةتزيلالمناطقمذه

الم!لينمعظمهجرةالىأدىمما،الغحانىالتركىالحكمزوالبعدالنسا

الإسلاية.الدعوةجهردوعرتلة،المناطقمذهمن

هيمي!هيم

31،53ص-طمقمرجع-لكربد)1(
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المانيافىالإسلاميةالجالية

فىالأبودول،الشالفىالإيمكندنافيةالدوللننألمايخاتقع

.الباردةالمحتدلةالمنطقةدائرةضنبدلكوتدحل،الحنوب

الىرقستها،الثانيةالحالميةالحر!نهايةمعالحلفاءدولاخيها

الاتحادعبهاوسيطرأبرلينأعاصنهاوكانت،الشرقيةألمايا:تسين

درلينوفست،بونإعاصتهاوكانت،الفرليةوألمايا،السرفينى

الأربعة.الحلفاء

برلينعاصمنهاوأصجتالشعيباتلدايةمعألمالياتوحيدتموقد

الما!م.فىالثيرعىالظامانهارعقبوذلك،المرحدة

عددويلغ،(مربغامنزاكبلو356ر)986الموحدةألمانيامساحةتبلع

أهموهى،هامبورج:المدنأهمومن،نسةمليون88حوالىالسكان

،وشتوتجارت،وكرلوئيا،الألمانىالحنوبعاصةوميونخ،الموانى

.وفرانكفررت

ألانيا:الىالإسلاممنافذ

التالة:ا!افذخلالمنألمايخماإلىطريقهالأسلامعرف

:)1(الصلببيةالحروب-ا

الصليبية،الحرو!خلالالإسلامىبالحالىالألمادأ-لصالأولكان

عهفنتجأثرهالاتصاللهداوكان،الحروبهذهفىالألماناشركفلقد

ثورةالىذلكوأدى،الإللامحقيقةعلىالتعرففىالألمانالمفكرينرعبة

درسففد،الكاثرليكيةالكنيسةعلىالبروتاتيةمؤ!سى،لوثرمارتنإ

شحاليمالألمانىالمفكر،جوته!وتأثر،المحرفةالتراجمرعمالكريمالفرآنلوئر

.،هيجلأوكذلك،لإسلاما

.232ص-الاشالمرحع)1(
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:ابروشة)1(بالدولةالثمايةالدولةعلاقات-2

الميلادىكرالثاشالقرنمطعفىأنهالىالمؤرخ!بحضيذهب

فى-الألمالية-البرربةوالدولةالفالبةالدولةيننسباسةعلاقاتقات

بالعرسانالروسيودخلالهاساشحان،الثانىمحسدالسلطان!د

البروسىالجيعقلىعددممبلخخى،الفروسيةعلىلدرلهمالمسلين

القيصرأصام732فىألهوئدكر..عثرالناسالقرلىنهايةمعفارسألف

الجيىلىالملمينللجنود،لرلينأفىمسجديناء،فريدريك)الألمانى

الحنودمنكثيرفضلوقد،بهمخاصةمقبرة)نناءوكذلك،الروسى

جتىفىخدتهممدةانقضاءلحدبرو!افىوالحيقالمقاءالحئصاليين

الألمانىالقبصرأما،مسلةعائلاتوأسراألمالباتوتروجو،الفبصر

مدينةفىمسجدأبىفقد،لادن5ولايةتجر،تيودورأكارل

.كيرةبحديقةوأحاطهالإسلا!الطرازعلى،أشريتضجق

:)2(ائانيةالحربعقبالعمالةهجرة-3

مسلمىمىصخمةأعدادبدأتافانيةالعالمةالحربلهايةسع

رراءسيأأوالاضيادمنمربأاط،الىءألمايابالنزوحالرفييةالج!هرريات

الىأصولهمفىيمودونألمانياسلمىغالبيةأداالا..للملمطلأأوالحي!قلقة

الدولمنوغيرهما،ونرنىالمعر!ئم،نركبامنالأولىالعالبةالهحرات

ألمايخاعليهماغدتوقد،والباكشانالهندسالقادمينجانبالىالرلة

والاقنصادية.الصناعبةلهضتهانحفيقفىالئايخةالحالميةالحر!بحد

الحرقاتبهمتحيطالمطاراتالىيهزعونالألمانيةالمدنعمداءكانوقد

رراءسحبأ،الجديدمهجرهمالىالفادمينالحمالأفواجلاسنفالالموسيقية

الصناعةتراجههكانتالذىالعاملةالأيدى!ىالمجزولسد،أفضلوضع

المتامية.الألاية

.11-6ص-0991ما!-الحهادرسالةمحله)2(،)1(
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الألمانيةالحكوصاتانتهجهاشاملةياسةمنجزعأكالىاقر!وهذا

!ناعى.تقدممنبلعتهماتحميئفىرئشيأدورأولحبتالمتعاقبة

مندريس،عدناناعهدفىالشةالتركيةالاخمصاديةللأوضاعون!أ

منالدولةبخاءلأعادةالحرببحدالعاملةللأبدىألماباوحاحةناجةمن

ألمانياإلىيأترنالاملينمنكثيرام()559عاممذبدأفقد،أخرىناجة

خاصة.اتصالاتطريقعن

بوبفةألمانباالىبالهجرةففطللممالسمح(ام)619عاموفى

نآالىالهجهذاواشر،أسرهمدونفقطالممالفجاء،فظ!ةقائويخة

شمللجعأتفاقيةوألماياتريهالنغقدتحبنساام729عامقشهوصل

ملايبن،النلاثةقرايةحاليأألمانيافىالاملايةالحالةعددولملغ..الأصهذه

.الأتراكمىمعظ!هم

المانيافىالإسلامىالنشام!

التالية:المدنفىوهى،بهيرةإسلاميةصاكزشعةألمانيافىترجد

كولويخا،-فرانكفررت-برلين-بون-لسدورفدو-ميونيخ-أحن

الأولى:الئلاثةالمراكزعنبإيجازنتحدثوصرف

::)!(2خنفىال!!مملامىالمرحز

الطبةقبلمنايخريةوجمعيته،بلالا5مجد)لاءبدايتهكانت

عامكيرةتوصةحرتثم،67!ام(-كل)1386سةالملين

حيت،أنثمطهتنحددالذىالمركزلثيدقي(ام979-!)9913

والثقافةالصل!ةواللغةالكربمالقرآنالمسينأطفالمنالمناتتحلبميفوم

بفومالذى،يالمركزأوفانهافىجساعةالحسىالصلواتوتفام،الإسلاية

والسفاراتالجمصياتإلىدوريأوكلصلها،الآلىبالحابالمواقيتبحساب

.ام1311/599/الاسلاساوللصبة)1(
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مسلم005منأممريحضرهاالنىالح!عةصلاةأبضأبونفام،الاسلابة

لتلاوةكويةجلساتئقاموكذلك،الألمانيةالىالعردةمنكرجمحيت

معبابحاونسرىوستمر،شهريةوندوة،للفقهوأسبوعية،وتفشرهالقرآن

بلالمسرحيسهمكما،المسينالع!الواتحاد،المسلينالطبةاتحاد

مرحطرتمن-الناشئةتمريففىالعيماعروضهخلالمندالمرفي

إطارفىالمركزيقرمكما،الإسلاميةوثقافتهمبتاريخهموالكبار-العرائس

الألمانيةوالهئاتوالجصمياتالمدارسمىمجصرعاتباستضافةالدعوة

ونجهيزالاسلايةالمقبرةعلىبالإضرافالمركزيقرمكما،بالاسلاملتصيفهم

الموقما.

ة)1(ميونئفىالإسلامىالمركز

وينكونس،تر0003مساحةعلى(ام)739عاماختاحهنم

المجدجانبالىوالأدارةوالمبةالمحافراتقاعةتسلطوابقثلائة

المركزو!وم،لبساءخصصةشرفةتحلوه،كاملأطابقأيثغلالذى

الاصلام،امجلةويصدر،الابقةالفقرةفىذكرناماالتىالأتطةبمحظم

دعارةماخورعنعبارةكانمنزلالمسجدأمامروجدوكان،الألمانيةياللفة

فيهئعصىمكانمنلتحولشراءهتحالىاللهبففلالمركز)دارةاصتطاعت

،)!!ومطحم،بهرةمكتةإلىتحربلهفتم،فيهيطعمكانإلىالحالق

.الأعمارلكلرياضيةوملاب

التى،-ألمانيابخزبفىالأملايةالحصاعةلجهدشرةأولالمركزويحد.

.(م5891-كل137لأعامالمسرنالطلبةأسها

*ع!ي!

.،،ص-8391دكر-اكل،10الأرلريع-الأحلامإشارسحلة)1(
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ة)1(دو!مملدورففىيلإسلاصالمرحز

المدناكبرسالرا!شال)قليمعاصة،ادوصلدورفمديةتعد

حاجةفىكانوامسلمألف05نحويقطها،هامأصناعأومركزأ،الألمانية

تحالىاللهيعون!تم،والاجتاعةوالئقايخةالدييةاحتياحلألهمتلبيةالى

،)ثحاعمركزوهراللحظةتلكونذ،(ام)829عامالمركز)لاء

التطو!جهودوكللت..لثطنرومجد،دراسةومقمد،التقاءومكان

محطةمنخعلواتبحدوعلىالمدينةوس!ثابتصكزعلىبالحصرل

.(م)8291أبربلفىالحدبدالسكة

العرليةباللغنبنالأطفاللنعبمكتعدة)!دارمنالمركزتمكنوقد

وحر!أ،الجددلل!هتد-شوتحاليهيالأسلامللتعريفوسللة،والألمانية

الرليةاللغةلتحلبمدرايةفصولأالمركزأضالأجالستبلعلىسنه

فىوصرفهاالزكاةجمعوكذلك،والبهارللصغارالأصلامومبادئ

الثرعبة.مصار!ا

لإسلامىةالتعليم

وأبنائها،ألمايافىالإملاميةللجالبةالأسلامىالغبمأنن!تتوع

:أضىأنثطةتوجد،الإسلا!المركزنثاطعلىفحلاوة

لاسلامية!للعلومالدللىالمرحز

والحفا!ظ،الذويانخطرعنال!!لايةبالجالةتنأىعليةنارةيصد

اعترافعلىحصولهلحدلاطهالمركزبدأوقد،الأسلايةهريتهاعلى

لرالىتهدفللشريعةكيةبمثابةوهو(ام)98!عامالألمانةالحكرمة

رالاء،العرلةاللغةوتحيمهم،الملمبنلننالأسلايةواثقانةالحلوم

معوالثقافىالحلمىاقطونجسورربطالىالمركزويمى،للفتوىمجلس

.96-68ص-6591يريو-4161عنر-الا!دىارصجلة)لأ(
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منالاسلابينوابحثينوالعلماءبالمفكرفىوالاستعانةالاسلايةالمؤسات

بهائدرسعليةدوراتلتظيمالمركزويقرم،والمحاضراتالندواتخلال

.أكظء)1(ودعاةمحلينلإعدادمحددةمناهج

الألمانية،الإسللأميةالمدرسة

نملببةبخةأولونعنبر،اهـ(104)الحجةذىمن13فىأقيت

منر،5؟..ماحةعلىأن!نتوفد،ألمانبافىالمسلبنأبناءنرعىاسلابة

المدرشةللصحاضراتكبرى!الةوفيه:الأول،جناحينعلىتثتملوهى

والثانى،المدرثوفصول،للأطفالورو!،ومطعم،الاجتماعىوالنثاط

والألمانى،العرلىالمهجينبندلىس!المدرسةوتقوم،والمكلبةالادارةفبه

المانيةالفترةفىالمدرسةوننقب،العرلةوالدولألمانيافىبنهادتهاللاعراف

الناطقبنلغيرالصدةاللغةلتحبموالأنراكالألمانيلتحقجثنحلخيةالى

."2(ألمانبالحنوبالاسلاميةالحماعةتتغالمدرسةألىوئذكر،!ا

الملحقةالأطفالبروضةالألمانيةالحكرمةاعرفتفقدبذلكوارتجاطأ

الحاعلينأجورمن8%0الاعترافبمرجبالحكرمةتتحلبحيثبالمدرت

.+(بها

(ام)599عامنذقررتتد،ويشفالنراكنررد"ولايةأنوئذكر

والأعداديةوالمنوسطةالاكدايةالتعلييةالمنامجفىالاسلامىالدكادخال

!درالرلايةمدارسفىالمل!ينالطلابوعددبالأسلامفهااعترافأ

.)1(العللابإجمالىمنا%2طالبألف001ب

991هلم4/5اولمالىاىصبنة1()

-الأتت+53عى8391د!ر-01،،الأرل!ع-الاسلامشارسلا)2(

.،8ص8391كرل!و-3014شوال

12/1/6991الملصرنعحمة+(

.5/9/1665النصعجنة)،(

67

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:بونفىكفدالملكا!اثيمية

المرحلةمنمدريةوتضم،(ام)5!9يبتبرمن15فىاخخت

بخعوجامحأ،وطالبتلميذ006وتسترعب،الانوبةوخىالابتدائية

مجمعوبفع،وملبأومكنبمابمبرةمحافراتوفاعات،ينمخص007لى

الحدينةبالعمارةالممزوجةالاملاجةالحمارةأساسملىصحمالذىالأكاديمبة

فهدالملكنفقةعلىدولارمليرن02وتكلف!بوناوس!رئيسيةطريقعلى

.)1(ولندنوايثنمكفىأكاديمت!الأأنسبقالذىالعزفىعبدابن

:الإسلاماعتنان

أدودفجرستافاهودادسلاماعتناقهالتاريخيةالمصادرنوثقاسمأولا

ا!ليشخدمةفىبحدفيساظهروالذى،(ام)835عام،فىيدىفون

الأفريقيةالدراماتفىالجخمصالألمانىاسمبرزئم،اصتبرلفىالحثمانى

حمد.اس!هوأ!بح(ام)875عامالإملاماكقالدن(نجسر)دواردد/)

.)2((ام)878عامالمصريةالاسنراثيةالمقاطمةحاكم،باضاأمين

(ام99)4عامفخلال،ولسماءأرجالأل!سلامالألماناعتناقتتابموقد

التى،ادهـنسيجلمجلةلتفدهـاترلحقأالإصلامألمايةألاف01اعتقت

الشداتبمضآراءولرت،قكاصلحياةفهاجالأسلامإن:تالت

أشعرحباتىفىمرةلأول:)حداهنفقالت،الاسلاماعتقناللالىإالمسلصات

بعزفالدىالدينهوالإسلامإن:للإسلامسننقةفنانةوقاك،إنانةأننى

(ام)59!أيريلوفى،وحقوفهاواحترا!اضر!الهاويضنالمرأةبطية

ومن،ألمانيامذيماتأشهرمنسنة28"باكركريتيانى.إسلامهاأشهرت

المضبفىألماياسير،هرفمانمراد5الاسلاماغقواالذقائممهور-قالألمان

ومنهم،،كديلالاسلام5أوروبافىدويأأحدثالذىكابهأ!درالذى

.16/9/5916اللدبةالجاةعجفة)1(

.01ص-06!ا!ا!ر-الحهادرطلمحك)2(
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الديمقراطىالمسيحىالحزبباسمالرسمىالمتحدثأهوف!اناكريمتيالى

خطاباثتلقىأنهويذكر،موفمانمرادكبروهر،قريبوقتحتىالحاع

.كاب)1(أجللكلةيقولكماولكنه،مجهولينمنتهديد

شمبل.أناماركا..المستشرثة

"هرتزوجرومان)ألمانباجحهوربةرئ!حضرهمهباحتفالوسط

عاشقةالألمانيةالكاتبةتهلتبألمانباالمافبةالرجوهوأبرزالوزراءمنوعدد

مؤسسةوتمحها،ألمانيافىأدلةجائزةأمموهى،االلام5جائزةالإسلام

الرليةاللغاتالألمانيةإلىبالإضافةنجيداش!يلوأ،الألانالاشر-كأ

والبرية،والنجالبةوالديةالأردبةعنفضلأ،والفاربةوالتركية

ودزست،والابانبةوالإيطالةبالفرنيةوأحاطتبالأنجيزبةوكتت

الثعرترجمات):كمهاومن،"مارفاردجامحةفىالاسلايةالحضارة

عنةومؤلمات،الأسلامفىالمرأةعنوكاب،)قالمحمدرشرالتركى

.)2(الإسلامفىمراعظ،الاسلامعالم،الإسلامفىالانسانية

بالألمانية)القرأنمعاشترجمات

مابل،5ترجمةوهىعرالسايعالقرنفىنرجةأولظهرت

ونرح!ة،ام()616أنورنجرج،فىوطبت)سكويجر،وترجة

الانجبزية،عننقلأفديمةطبحاتتوالتنم،(ام)496،إيخكل!ان

ثم،!أولمان.ترجمةصدرت(ام)539سنةوفى،الحديثالحمروفى

ينج،ماك!اللصشخرقوترجمة،(ام)669،بارترودىانرجصة

لمجيعهاأنهاإلا،الآنحتىالكربمالقرآنلمعانىترجصة42!درتنفد

.الأخعلاء+(منتلم

.5/951!91الثص!يمة)1(

.801/5991/،201/1591/،الأسام-مركدىس)2(

.024-923ص-سابقمرحع-يكرلد)3(
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الإسلامية!بافارياث!رترجمة

الإسلامىالداعةألمانياالىوصلالقرنهذامنافالينياتأوأئلفى

ميونيخمدينةفىوالإعلاملبئربافاريادارمؤسس!-خفاجةعبدالحيم

خطورةالداروأدرممت،ماك)سلاميةعرل!ةنئردارأولفصارت،بألمايخا

أمامواسآالمجاليقحمما،القرآدلمحانىصحيحةألماليةترج!ةتوافرعدم

إلىالكريمالقرآنطنىلترجمةعلاقأمثروعأفأئأت،الحاقدكأطعنات

القيامالبدايةمنذأعينهمنصبالدارعلىالقائمونووضع،الألمانيةاللعة

المضئ،الحملمنصوات،ولحدالصابقةالترحماتلتصحيحفحالهبدور

الكريم.القرآنلمعانىر!حيحةوافيةترجمة)خراجفىبافاريامزصسةنجحت

تجحالكريمالقرآنلمعانىأ!ينةترج!ةأولهىالترجمةمذهوتمتبر

ذلككل..وتفسبرهونرجتالعرلىالنص:واحدكتابفىأضاءنلالة

الأيمنالحزءفىالقرآنيةالآياتيقرألحيتالفارئتريحبويفةداتقانلدقة

محانيهترجةالأيحراطؤفىوتقابلها،للصفحةالأعلىا!همن

الآياتتفيرالقارئفيهفيجدالصفحةمنالأسفلالنصفأما،بالألمانية

أفضلايأسلوبوهذا،الإسلايةالتفيركتبأهمفىوردتكماالقرآنية

مجلد،فىالترجصةجملحيث،بارتااتبحهالذىالأملوبمنبكثير

.)1(المقغةالثروحبحضعلىيحتوىثانيأمجلدأونثر

ه!ج!*

مهد.نابت!غلم،،؟/12/5991اللدليةالجاةصجمة)1(
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سويسرافىالإسلاميةالجالية

عنعارةومى،أوروباوسطتقع،الألببجالمغلقةبلادسويسرا

ضرقأ،والسا،شالأألمايابهاتحيط،مقاطحة22منكونيدرالىاتحاد

،مردئا(تزاكيلو4ار2)39مساحتها،غربأرفرنسا،جوبأو)يطاليا

،،برن)وعاصتها،نمة6رر96.573(م891)2فىوسكانها

جبهاوقدبالجادوت!تع!والايطاليةوالألماليةالفرنسية:الرصيةولغلألها

الدولية،المظماتمنللعديدضرأكانتلذلك،الحروبم!كلذلك

جيف.،زووربخ،بازل:صدنها31

،سدسراالىالإصملاممنافذ

الأندلشينالمسلمينالبحا!ةبمضأسىفقد،مبكرأالإصلامعرفت

فىغالسانبلدةإلىو!لوا(م939-كل)321وسنة،فرنساحنولهدولة

سقر!ربعد،الألبجبالمنمتعددةأماكنفىأبراجأوبنرا،صر!را

جنوبأود!ةالىالدفيالاضطهادمنفرارأالملمينبحضهاجرالأندلى

الحالمةالحرببحد)صلامبةهجراتو!لتالحدبتالمصروفى،سوبرا

،الاسلامالويريينشعدداعتنقالدعاةبعضلجهودونتيجة،الثانبة

يريين،الوبمض!ديهعلىأطموقد،،شرنفرثيوفا:الاعروفهم

وكان،بهاالاسيعلىنأو،إلهاالهجرةتجةيرايدالملينعددوأخذ

بألفين،ئقدرام(519-اكل)371ضةبويراالمسليمعدد

(ام719-اكل)193شةففى،عاما02خلالمراتعدةوتفاع!

ألف03منهم،سلمألف75منأممرمزخرأدلغثم،ألفأ03علىزاد

الوبسر!ةالمدنممظمفىالملمونويوجد،سويرىآلاف01،تركى

جيف،فىعدداكبرأنيخر،بازل،لوزان،ز-سريخ،بخيئ،الكبرى

والحالكالطلابشخأضيةجماعاتشالملص!ىمنكئيروبتكون
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.)1(الدوليةالمظماتفىالمملم!والأعضاءالدبلوماسىالملكوأعضاء

،سويسراقالإسلامىالنشاط

اسلامىمركزأولرمصانسميدالأستاذأصاجيف.مدينةفى

،المسلمون"مجلةا!دارخلالهمنراشأنف،مصرمنرجلهبحدضاك

أساسأ،طديةلأسبابنظرأالمركزلا!انحسر3،والعرنشةبالعرلةلفترة

منلابدالدعوةاطاروفى،(ام9)59الحامفىالمركزسس!نوفىوند

مناعثرمنذأح!دترفيقمحمدللمهدسالداتبةالجهودالىالاشارة

!ينةمنأ!درحيث،سريرافىالغدسةلدراسةمفرهبمدعامأ06

الىلالاضافة،الاسلامتلغدارعن،الإصلامىالريد.مجلة،بادن)

والبباتالمجلةوكانت..،اطمغدفىالإسلامابعنوانوكيياترسائل

الملكوضع(كلا)593الآخرةجمادىوفى،بالمجاننورعاللغاتجمختلف

الإسلامية،النفافيةالمؤمسةادالأياسىالحجر-اللهرحصه-فيصل

فبح!سجدشوتتكوناالمتحدةللأمالأورولىالمقرمنبالقرببجنيف

فصولمتمنوسدرصة،صليةلمائةتعوطابق،مصللحسصاثةتع

،للغاتومخقبرومكتبة،الصد!ةواللغة،الكريمالقرآنالملمينأبخاءلتليم

للاجتماعاتوقاعات،والمتحف،الادارةبنىتتوبطفيحةوردمة

المحصارىبالطابعالمبئسائرمعشزنافررةالوسطوفى،والمحافراث

علىل!نفاقسكنيةع!ارةأوقفترقد-الصلىالمغربفى-الاسلامى

ماءر؟03-8الحماعةمنرويأماعة!علىغصلاقى،ا!لوصة

.)2(المرجةهذهعلىالجمحةخطةوتنقل،0317موجةعلىحيفإذاعةفى

:أخرىولميةانشطة

مؤتمرالسوي!رية،دافوس.مدينةفى5991عامفىانحقدقدكان

الرحيمعبدأحصدالدكوربرئامة،أوروبافىالأصلاميةالوحدةنحرا

.167،002،102ص-سا!مرجع-ل!صيد)2(،)1(
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الانركزوقد،،االسافىالاصلايةالجظماتاتحادرئيىصان

المؤتمر!فى6لحدتالتىاقرصياتقابعةضرورةعلىللوتمرايخامى

.)1((ام99)1،4()391عامىفى،صويراافىعقدااللذفىالابقير

مدينةفىالمحجباتلأ!لاءأوروبافىنوعهمىعرصأولتنظيمتموقد

لتريف؟الملاتللناءالثقافيةالجمحيةنطستهبسريرا،نيرشاتلإ

لشهئارتوالدى-المرأةكرامةيحفظالدىالإسلامىبالزىالأوروليات

)عدادأبحتأأنثويأنثاطأالرضوكان-أوروبادولبمضفىضجة

.)2(لاخراجأ

جنيص،!ىالاسلامىالمعهد:الأخرىالأسلايةالمنظماتوس

سيديكس،ليونفىال!لينالطلابومحهد،ز-سريخفىوالآخر

زهـريخ.فىبالألماليةلباطقينالإسلايةرالحصعية

*"*

.21/2/6991شالحالأمرامصسة)1(

131/5911/(!ا!لحاللرلىصجمه)2(
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النمسافىالإسلاميةالجالية

بحرالىمساحتهاوتقدر،الابقةالساامبراطرريةمنتبقتماهى

والماصة،نسمة7(ر55ره)733وسكانها(مربغاشزاكيلو83ر585)

تعالىوتنقسم،وسالزبورجوليزجراتز:مدنهاوأهم،،فينا5

ثم،النانيةالعالمبةالحربفىألمانباواخلنها،الألمانيةالرسيةولغتها،مقاطعات

،(ام)559سنةالمشقلةالنساوتكولت،ألمانيامزيمةبمدالحلفاءاحتلها

،الجنوبمنو)يطالباوعريا،الئالشونئيهوسلوفاكبا،ألماباونحدما

.)1(الثرقمنوالمجر،العربمنوسريرا

النمسا:ادالإسلاممنافذ

نحوالفمانىالتركىالتقدمأثاءأوروباوسطالىللإسلاموصولأولكان

وجاء(ام954-كل)369شةفىلهاتركىحصارأولكانجث،فيينا

ذلك،منأكنرالأتراكيتقدمولم،(ام836-كلا90)5سنةالثانىالحصار

كالبرشةإيلاميةناطقحوزتهافىدحلتالماتوستعندماولكن

العالميةالحربعقبكانالساإلىل!سلاموصولأهمولكن..والهرصك

الهجرةزادتثم،الرقهأوروبامنالملمينبحضالهاماجرحيث،الأولى

والعديد،-سغوسلافياش)سلايةهحراتالهافرصلت،الثانيةالحرببحد

اكل-)371سنةالنسافىالمسلينعددوكان،الأتراكالحمالس

أكثرتضاعفأىألفأ35إلىعامأ02لحدوكل،0003نحو(ام159

مسلم،ألفمائةمنامحرالىالأخبرةالآولةفىوصلوفد،مراتعرمن

ومنأتراكصلسونوناك،-سغسلافىأ!لمنالحددمدانصفوحوالى

.عرلية)2(أفبةهؤلاءحانبوالى..الألبانمنوكذلك،نمساوىأصل

.الاحصالباتلحىنحدبلمع802،902ص-طلقص--ككرب)2(")1(
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النمسا،فىال!!مملامىالنشام!

مدارسهافىيتدريسهوتسصح،بالاسلامدشررهافىالنسساتقرف

ويقوم(كلا004)شة،منا!*الاسلامىالمركزواخح،الملص!ىلأباء

ضخصأ،صجدأيضمجثالجايةأبناءلخدتالآنطةمنيالمديد

هوللركزمد!أولوكان،القرآنلتحميظوج!عية،اسلايةومدرسة

بحضبالشماو!جدهذا..مصرمنالئكررعبدعداللهالدكتور

النساسلمىج!ية،الاسلاميةالنقافةج!حية:ئلالاسلايةالجحيات

.)1(الملينالطةاتحاد،الاجتماجةالإسلاميةالخدماتححية

ع!*ح!

.،ه-04ص1685شر-60،1محرم61علرالفعلىيةالأسةسعلة)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)ا"اسبانيافىالإسلاميةالجالية

الرانىجبالوتفصلها،أيبرياجزررةشبهأحماسأرقيأسبانياتشغل

غربأ،والرتغالالأطلنصالمحيطويحدها،النرقىالثمالشفرناعن

يبقىجنربهاوفى،وشرقأجنوبأالمترس!والبحر،شمالأبسكاىوخليج

.طارقجبالفىشالألالأفريفىالأوررلىاليابى

رسكانها،مربغامتزاكيلو405ر872أ!بانيامساحةوتبلغ

-!سدريد!والحاصة،نمةميون38حوالى(ام819-كلا04)1

ببية،،أشبيبة،لرشلولة!المدنوأهم-،مجريط5عرييأتسىكانت

عربية،الأساءمعظمأنواضح..مرسية،عرناطة،يرفسطة،قىطبة

المسلمونحكمجث..عريةكل!ة0006حرالىالأشانىالفاموسويضم

.قروننصايةأسبانيا

أسبانيا!الىالإسلاممنافذ

سنةأيبرياجز-رةشبةالمسلمرنفنحعدما،بكرأالاسلامعرفت

وانتر،نصيربنموسىلامدادات،زيادبنطارقبقادةم171-كل39

الدينىالتمامحبفضلالجزكلةشبهأرجاءفىالأمالىلننالاسلام

يسىممانك!االنانىالمفربأوالأندلىتحولالفتحوبهدا،للصسلين

قبلةالأندلىوكانت،الوشطةالحضارةمثاعلألمعمنثحلإلى

أوروبا.فىا-لضارة

أسبانيافىعلبهايسبطرونالىالماحةواختزالاس!ينتفهقرربدأ

هذهوظلت،الطوائفملركعدفىالتقهقروزاد،(م78.-اكل)23

الإسلامشمىتغر!ولم-الأندلسضسعرلتحتىتتفلصالماحة

.شعر!125-117ص-طقيمرحع-لكريد)1(
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وتتألف،،المل!بنالطبةاجميةام819مارسشهرفىوتكونت

مدرصةفىالاسلاميةالحلرميدرسرنالد-شالمسلم!الطلبةمنأساسأ

الصربيحتاحهاأنقيأوالهرسك"الوشةفىالاسلايةخحصودك

العليمينعدمحيث-البوسةفى)خواتانصريتمأناللهنسأل-الكلاب

والمساجدالمازلفىالذاتيةالحهودخلالمنالابرلدافىالاصلامى

بالمجلةاسيت(ام)739سنةوارسوفىمجلةللسلينوكان،القليلة

تثيرحيتالبولديةالمتاحففىإسلابةآ!لارضاهدةويمكن،،الاسلامية

وككو..مزخرأالاسلامالبرلنديينبحضاكنقوقد،والاحترامالفخر

المادية.الامكاياتفلةمنالأملامىبالنثاطنعلقنجصاالمسل!رن

*ي!ع!
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المجر)1(فىالإسلاميةالجالية

الصساهزيمةأعقابفى،الآولىالعالمةالحرببعدكدرلةظهرت

عنوصخرجها،لهاسواحللادرلةومىاطريلةخرةعيهاسيطرتالتى

رسكانها،(مربغاتزاكيلرر39.)36ماحتهاتبلغ،الدانو!نهرطريق

وأهم،،بودابست"والعاصسة،نسمةار.71.را..(ام)829فى

شالاتثيكوسلوفاكياالمجرحد..سزجد،لن،دبرتنن:مدنها

الالمنوروسيا،غربأوالنسا،شرقأورومانيا،بخوبأوصرليا

الرقى.

المجر!الىلاسلاممنافذ

البلغاريةالقبائلبعضالمجرالىماجرتعندما،بكرأالاصلاموصلها

الى،الحوىبافرتاأشاروقد،الهحرىالرايعالقرنآواخرالمسلة

بلادمن)نه:فيهقال،المجرسكانالبغارهؤلاءأحدوينينهدارحدث

وذكر،اضجارياابئعرفحيث،للمجرالحالىالاسموهو)الهبهر،

سلصة.قربة03بلادهمفىأن

لحضأقي(ام586-كل949)شةالمجرالغاليونفتحوكدما

جاعاتوامتقرت،بالمجرالسلمينعددوزاد،الأيلامعلىالسكان

-ا!)890شةالمجرمنالآتراكخروجبمدلهاوبمت،بالإدتركهة

،صجدأ61المئمانىالحكم!دفىبودابستفىوكان،(ام687

سكولىمص!ىاسدرتمنها،إصلايةمدارساو.،صلى22و

إسلامى.طاثعداتبودابستوكانت،المكتباتصوعدد،لاشا

.لنصر!691-183ص-الالقالمدحع)1(
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الأسلايةوالمنثآتالمل!ونتعرض،المجرسالأتراكحرجوعندط

وحطم،ال!يجةاعتاقأوالهجرةعلىفأرغمواالدفىالعصبالى

الآنارمنالفيلموىنخريهممنبنجولم،الإسلامبةالآنارالجعصون

الثيئوضريحوحصامبردابستفىواحدسسجدففاك،الأسلامية

آئاروهناك،أ.لرىمسجد!جدالمجرجنوب،يئىامدتوفى،،بابا)

الملمينعددوكان..،بكح!زة.وقرية،،كنتةامدينةفى)سلابة

مزحرأعددهمتضاعفوقد،ملمآلافثلائةالنانيةالمالةالحر!عقب

مسلم.آلافضةالىلصل

ءع!يه
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)1(سلوفاكياتشيحوفىالإسلاميةالجالية

نشيكية،حهررية،ج!هوريتينمننتكودانحاديةدولةمى

يملوفايهاوجمهورية،ضاطماتمبعمنوتتكون،،براغاوعاصتها

جمهرريةولكل،مقاطعاتئلاثمنوتتكون6سلافا،.بروعاصتها

أما،!لرفاكيالفوذهموخضمث،الغمانبونحاربهاوتد،الحاصةلغتها

طويلأ،الحث!انىالحكمبشرولم،النساسبوةنحتفكانتتثيكيا

تكرتالأولىالحالمةالحربوبعد..معأالقسصينعلىالن!افيطرت

النسسا.هزيمةإثرعلى(م1891-!)1337تمنيكوسلوفاكبادولة

دولةحلتمالحالمفىافيعىالنظامانهيارمعأنهوئذكر

فبل.منكاشاكماج!هورنبنالىننبكرسلرفاكبا

وروصيا،جنويأوالنساوالمجر،غربأوألمانيا،شمالأيولداوتحدها

شةوسكانها،مربغامتزاكبلو127ر988ماحتهاتبلغ،شرقأ

نسة.اره693ر583حوالى(ام829-اص04)4

تشيحو!ملوفاحيا"إلاالإسلاممنافذ

لنشركايخةتنيهوسلرفاكبافيهاالعثسانيونحكمالتىالقرةكانت

رلقد،الأتراكالمسلمينبحضاليهاماجركصا،الكانبحضفيالاسلام

بلدةفىمجد:ومنها،الأسلايةالآثاربمضالقرةمذه6لارمنبقى

الشا،معالحدودقرب،لرنو)ولايةفى،بركلانامديةنربهلدنيح.

قدمه.لسببالمسجدبهذاالصلاةتوقفتوقد

.نصر!!69-183ص-الالقسالمرحع)1(
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مىوأكثرهم،آلافثلالةحوالى،نلبلعددهمالآنوالمسلمرن

هاكتأسمستوفد،الاسلامىالعالمأبناءسهناكيدرسرنالذينالطلاب

المسلمين.لأبناءمدرسة

عددلقلةلظرألهاوجودنلاالإسلايةالمؤسساتحيثشأما

.أخرىلاحبةسالثبوعبةنحكمهاكانتالبلدولكون،ناحيةمنالمسلمين

***
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لصا!اق

أوروباجنوبقالإسلأميةالجالية

ال!مبانيا

إيطاليا

اليونان

البرتغال
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بولندا)1،فىالإسلاميةالجالية

وروسيا،جنوبأوتنيكوسلوفاكيا،شالأالبطقبحرلرلدايحد

وسكانها،(مربغاتزاكيلو231ر)683مساحتها،كرلأوألمابا،شرقأ

مدنها:3أ،وارسو!عاصتها،نسحة36ر282ر...(ام)829سنة

جدانسك،،شتيتن:اللطيقبحرعلىيناءانولها،بوزنا،كرامماو

فسأ.عرشمةإلى)درايأاللادوتفسم

بولندا!إلىالإسلاممنافذ

لصدالمسلينلال!ارالولنديوناسحانكدمابالمسليناتصالأولبدأ

القرنولى،برلندافىإملايةجالةأولتكرنتوهكذا،الألمانهج!ات

!عتثزكبرلنداحدودكاثالميلادىعرالحامى-الهجرىالتاص

وبسبها،سراىبفشأوعاصتها،الفرمسلار:ه!اإسلالبتبندولبن

بولدامععلاقاتهاشابتالتىالمنمانيةوالدولة،،)يفربولالآنالروس

وظلتبالحربةشتعالمسلمةالجاليةكالتهذاورغم،متمددةحروب

تناقصهاأومساحنهالزايدتبعأوتتنافصنتزايدبولندافىالمسلمينأعداد

02-17ينالآنعددهمويتراوح،الدولةوالنحالفاتالحروبنتيجة

كرررشانى.،برحرنيكى،جدانسك،لياوسترك:سدنفىيتركزون،ألفأ

ابولنداقالإسلاصالن!ئماط

لىمساجدعدةوتوجد،البولنديةالإسلاميةالحمعيةالمسلمينتنتظم

وكان،إوارسر،فىالإسزمىالركزروجدكما،سابقأالمذكررةالمدن

قر،003منحديفةنحبطهمجدألنكولىتهحئتهانمسبهةفيلاعىعارة

+3،3العد!-الأصلامىالرعىمحلة+223-217صمالهقمرحع-بكرمبد)1(

.11/2!الاسلامصار
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تحهدبعد(ام294-كل)898سنةكرناطةبقوط-الأندلىعن

استقراربعدولكى،الايلامىالد-شباحترامأبنياملكادافىاولفىديناند

واك،للمسلمينالتقيمقمحاكمونصبوا،المحاهدةنقضوالهمالأمور

فهاجرت،والحد!دبالناروأدارها،توركيصاداتوماصالحاقدالرامبألأها

وقام،عفيدتهمعلىحفاظأالمغرببلادإلىالم!ل!بنمنبهيرةأعداد

ئطقكادالذىالاصموهو،المررشيهيناالملمينملايينبطردالأصباد

.سرألإسلامهواحنفظبفىمنعلى

المميين!نألفماثةمنياكثرحالأأشايافىالمسليمعددويقدر

.الطلابومن،المغربمنمزقينوع!ال،وسنلأصبانالأجاب

الممبانيا)فىالإسلامىالنشاط

هـاطحيةباسمكرناطةمىعامأاتحادأالملمونالطلابكون

أيناءتعيمالاتحادومهمة،أخرىصدنفىفروعوله!أسبانيافىالإسلامية

،المدنبمضفىفروعوله،الإسلامىالاتحادوهاك،ديهمأمررالملمين

رهاك،غرناطةفىالاصلامىوالمركز،مدريدفىالاملامىالمركزوهناك

لل!دارسوجودولا،قرطبةفىالحامعالمسجدلاشرجاعمحاولات

معهدهناكأنالاالصلاةبأماك!ملحقةفصولبضعةمنالا،الإسلاية

بالآثاروبهنم(ام)549ينةوأصسى،مدريدفىالاسلاميةاللراطت

شةبهاالأدكانحريةقانرنالأسبايةالحكومةأصدرتوقد،الإسلاية

.ام(679كل-)1387

شصففىأنهام1/12/989بتاريحالوفدصحيفةذكرتوقد

الأسلامى.يالدفىالأسباليةالحكومةاعترفتقدالمامنفسمنووليوشهر

.)!ومليليةسبتة

جحلهماالجيزمرقعهمارلكن،رجغرافيأتاريحيأمغربيتانمديتان

.ام699ياكل12اهـ-16،ضباد21اطصة-542عرو-اللونصجفة)1(
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.الآنحتىفىاللاالذىالأبانىثمالرتحالىللاشعصارهدفأ

ألفأ41والأسبان،ألفأ03الملمينعديلغ،سبتةامديخةوفى

فالملحون،إمييةمدبةأما..يهودىآلاف4و،الجيئىمننصفهم

الجيى.شنصفهمألفأ06والأسبان،ألفا23

رغملل!دنتينوالاسلايةالر!ةالهويةعلىالحفا!أمكنوتد

نمح(ام)299مةوأسبانباالمضبي!أتفاقبةعفدتحبث،الاحنلال

تحددتوقد،دنهماتطةممارسةلىالمديتينفىالملمينبحر!ة

فىمواطنيهاالمضبوتاعد،فيهماالإسلايةوالحاعاتالج!حيات

نفقتها.علىومملبالقرآنوقراءوالرعاظبالأئصةالمحتلتينالمد!

الهويةترسيخفىتتطروايا6،مسجدأ13،)تجةفىو!رجد

مغاربةأربعة،)مليية+انتخالاتآخرفىنجحوقد،للمغاربةالإسلاية

وفاز،هـبتةلمدينةالبلديةالاتخاباتفىنرثحكما،البدىبالمجل!

أيسهالذى،الاجتماعىالديمفراطىالحزبرئيى،مزيانهـمصدىفيها

عه"ية
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ايطاليافىالإسلاميةالجالية

ال!شالمنوالنا،ضمالأسويراتحدها،المتوسطالبحردرلمى

والمجر،شرقأالأدرياتيكوبحر،الغرلىالشصالمنوفرنسا،الئرقى

103ر)263مساحتهاتبغ..جنوبأالمتوسطوابحر،غرلأاقيالى

نمة،56ر3،2ر359ام()819سنةوسكانها(مربغاكيلومتزا

باليرمر،،جنوا،توريو،لالولى،يلانر:مدنهاوأهم،روماوعاصتها

.)1(الكاثوليكىالمذبعاصةالملأليكاندولةايطالياوتضم

إيطاليا!إدالإسلاممنافذ

جز-سة:الأولى،حاليأايطالباتنعماطقثلاتإلىالاسلامو!ل

كل-)212صةالفراتبنأسدفتحهاحسالأسلاموصلهاحيت،صفلية

م(9،8-ا!)49شةالمسل!ردفتحهاالتىسردييا:والئانية،(م827

:مدنالمبلمونخححيث،)يطالياحز!ةضهجنوبف!ة:وافالنة

علىالباباوأحبر،أيضاوروماو...-تورنتو-كابوه-نابولى-برندنرى

.)2((م846-)836منالقرةفىوذلك،الجزيةدفع

الطلبةعبربدأفقد،الحديثالعصرفىالاصلامىالوجودعنأما

تواجدعبرتزايدثم،الحالىالقرنمىالأربعبياتفىوالملسبنالعرب

نأالصروتومن،المغربللدانمنخاصة،الستاتفىبسيطعالى

والصرمال،ألانيافىشاطقوكذلك،ليااسنع!رتقدكانتايطاليا

للح!الأكبرتدفقبدأئم،الشمينياتفىالمسلمبنالطبةعددوارتفع

006يفوق)يطالافىالمسلينعددليصبحالثمانيياتمطلعندالمسلمين

وأمليودالىالممضبهمويصل،تحفظأالتقد!اتاكئرحسبنسسةألف

.بإيطاليا)3(الثا!ىالدينالإصلامليمح..اكثر

.ينمر!101،5011601ص-!اشصحع-كرجد)2(،)1(

.ام8/599لم02تركحالبصجفة)3(
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ايطاليا:فىالإسلامىالنشاط

المسلصينضرنلرعاية،الربفىالأسلاسالاتحادجعية"تأصست

وقات،روماالعاصةفىالثانيةالمالميةالحربلحدأورولافىاللاحين

اتحادو!حد،الإصلامىالعالمرابطةبماعدةإصلاميةمدرسةتأسبس

الإسلامىالمركزكدلك،يوجد..بهافروعحسةولهبإيطالياالملينالطة

01بلانررفى،رومافى

روماة3لإسلامر،المرحز

(ام)769عام-اللهرحمه-2الضعبدبنفيصلالملكقام

بلديةقاتنم،نظريأالأساسحجروضعحتايطالباالىرسيةبزيارة

بارسلىأ"حىفىقرألف03تبلغأرضلق!باقبرعرومافىا!طاليا

نخللنهاممفدةيروفراطةميرةبحداللازمةالفراراتكلوصدرت

حجروضعالذى-المركز-المجدبناءضدعيفةعنصريةحملات

جمهوريةرنبىحفرهمهباحنفالفى(ام)849شةفمبألهالأساس

مقررأوكان،الةتلكمنديسبم11فى،ساندروبرينى.آنذاكايطاليا

وبلديةالمركزلنطريلةماوماتوبعد،ترأ08المئدنةارتفاعيكرنأن

تعمسحدعلىالمركزويثنل،مترأ93ر02علىطرلهاثتالحاصة

اخر-ش،0002لالخارجىصتتع!ا،داخلهمصل002،د

ك!ا،مصل001لنعالخصللصلواتخاصصجدروجدلنا

تعللصحاضراتوقاعةفصولخصسةمنمدرسةعلىالمركزيثتل

سيهة،ومرافقإداريةومكات،إسلامىوقحف،شخص05.لى

.)1(عامةوحدألق،للياراتومواتف

ميلانو،فاالإسلاصاالمرحز

مركزأولتأصحيت،مبلانرفىصسلمألف05منأكرووجد

.لأم596وربو13-ا!16،سحرم25اله!حة-2،5عد-الملردصج!)1(
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الخص،الصلواتدهخقام،م()76!1شةفيهادإيملألا)ملامى

الرعةالعلرمفيهاتدرسوثقافيةدينبةندواتالمركزبقيمك!ا،والجحعة

حقرقعنالدفاعطةفىأساسيأعضوأالمركزويمتبر،الختلفةوالدعوية

الرسبةالوثانقيعلالمسل!ةلل!رأةالساحايتطاعحبث،الأجاب

لذلوكدلك،الشرعىبالحجابوهىالفوتوغرافيةيالصورةوالمشدات

!)شهارالزواجعقردب!ثهاداتللاعراتيلانوبلديةلدىصاعيهالمركز

صلاةلماداءالمسلمينللحصالال!احعنفضلأ،المركزمنالصادرةالاصلام

رسالةامحلةالمركزو!در،الايطلةالفاتمعالتشقبمدالجمحة

..بالإصلامالايطليينلتعريفالإيطالةباللغة،المساجيرو،أر،الاصلام

باللغةالكريمالقرآنمحانىطعالمركزويغزم،نسخة0005وتوزع

.ميلانو)1(مديةفىكيرصجدلبناءحايأالماعىئبذلكما،الايطاية

**"

.الاشالرحع)1(
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)1(اليونانفىالإسلاميةالجالية

متزاكبلوا70ر91)4ساخهاتبلغ،البفانحررةشبهبلدالىمنالرنان

أثينا،عاصنها،ئسةملاينعثرةمنأمممرحالبأوسكانها،(مربئ

وبلغاريا،النرقىالنالصتركياتحدها،المتوسطالبحربلدانمنوهى

وعربأ،جنوبأالمتوسطوالمحر،الضلىالئحالمنوألانيا،شالأوصرلا

شرقأ.)جهوبحر

!اليونانالىلأم!لاممنافذ

ئم،رودساجزكلةالأمريونكححينمبكروقتمنذالإسلامعرفت

المنمذكان3،(م827-كل)212سنة،كرب)جز!ةالأندلسيرلىتح

التىايونانومنهاالبلفانجزهـةصبهعلىالأتراكسيطرةمعالرئيى

والبغارالأتراكمنالحدبداليهاوماجر،ترونلمدةالأتراك-لكمخضمت

القرننهايةوفى،اليونانيينبعضالاملامواعتق،الملينوالألبان

استقلتحتىتركياضداليونانجانبالىالآورول!ةالدولتدخلتالماضى

فىالمسلمينعددتاتصذلكوعتب،،"لررانسامدةبمقضفحىاليونان

الآنعددهملصل،الاضالهادمنهريأالهجرةبفحلكيرةبصورةالونان

بحرومن!ة،رودسة2وجز،الضلةتراقا:فىيتركزون،ألفأ051الى

الحاصة.وا!ليا،ل!يروس،الأدريلأليكىوالبحر،)يجه

)اليونانفىالإسلامىالنشادط

جرائدأربعولهم،الرعىوالقضاءللإكاءدورثلاثللسلمين

،،الحقالىإالدعرةاسهاشهريةومجلة،الركيةباللفة!يرةمحلية

،ثانريتان:منها،مدرصة2!2و،ومصثىمسجد003نحوالرنانوفى

.كصر!131-21!ص-!ا!صحع-كرحد(1)

19
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لهميدرس،نلمبذأ13ر478المسليناللايذعدد،واحددينىومحهد

مدرسأ.428

حزبأولتأش!الى-هموجوعندفاعأ-المسل!ونسحىوقد

اليونانىالبرلمانفىنائبانوللحزب،(ام)989عاماليونانفىاملامى

تحسن!ىبمؤضراليونانمسلىأحوالوترتب!،(ام)199نذ

ليملبمأبنائهايعضالبونانفىالإصلابةالجاليةرترسل،نركبامعالحلافات

تركبا.فىخاصةوالاعلايةالصبيةالجامعاتفى

*ءيم!

29
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)1(البرتغالفىالإسلاميةالجالية

والمجط،وضرقأشصالأأسانياتحدما،أوروباغرلىجنوبتوجد

2729.رماحهاصبرةدولةوالرتفال..وغربأجنولأالأطلنطى

أمم،فينةوالحاصة،نسةملايين01حالأوسكانها،صبغاتزاكيلو

.درراأما-بورترأ:نالمد

:اليرتفالإلىلإسلاممنافذ

،الأندل!،بغرلا.عرفتحيثالأندلىمنأجزالبرتغالكانت

الأندل!بلادضنفقحت،الآنحتىالاممهذايحصلخوبهاولازال

طارقبيادةالإسلاميةالجركأتوغكعدماالأولالهجرىالقرننهايةفى

هجرالأندلىلثالجاعةحدثتوجنصا،المناطقهذهفىز!اداين

وتكونتالفر!ةمذهالميجونفانتهز،جنوبأوارتحلواالمطقةالمسلمون

منالثمالىالقمفىم(،75هـ-)133سنةصغيرةصييماامارة

البرتغالدولةظهورالىأدتالتىالراةهىهذهوكات،الرتغال

لها.عاصةأبورتراامدينةمنو6لخذت

ظهركلصاالإسلايةالماطقحابعلىترسعالرتغالوأخدت

عامخىالازديادفىالترسعهذاوظل،ممهاالحدودنطاقفىضحف

بحدالألدلىغرلىعلىالبرتغالاسيلاءتمحيث(ام!24هـ-)647

جيمطردواذلكلهمتموعندما،قرونخسةمنأكزدامإسلا!حكم

مراحل.علىالمسلين

.يمر!131-127ص-ساشسحع-كرحد)1(

39
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،آلافبضمةتجاوزلاقليلةمسلةجالةحاليأيالرتغالوتوحد

وأفريقيا،آصيافىالابقةالبرتغاليةالمشع!راتمنمهاجرةعنا!رومى

فقدالجالةحجم!نرورغم،موزبيقمسلمىمنعدداليهاهاجرحيث

صنةمنذالحاصةلثبرنةفى)سلاميةجصعيةوأسستشئونهانظحت

يثهريةجلةولها،رسيأبهاالاكرافونم،(ام689-اكل)388

.،الأصلامااص!هابالبرتغاليةتصدر

ي!!ء

9،

http://www.al-maktabeh.com



الراجافص!

اوروباوشهاللفرققالإسلأميةالجالية

بلفاريا

رومانيا

السويد

انمركلدا

لنرويحا

فنلند!
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!بلفاريا)1،الإسلاميةالجالية

و!رليا،شرقأالأصودالمحريحدها،أوروباوشرق،البقاندول)حدى

11ر.119)ساحتهاتبلغ،شالأورومايخا،جنوبأواليونالىوتركيا،غربأ

نسة،8(ر)..؟ر.98ام819سةوسكائها،مربغا(كيلومتزا

.بررغازى-روس-فارنا-للونديف:مدنهاوأهم،صوفياوعاصتها

بلفاريا،إدالإسلاممنافذ

و!وفيا،،بلوفديفمدينة-البقانفتحإطارفى-الحشانيرنفتح

وظل(ام393-كل)697شةكلهابلغاريالتعتمحتىالفنرحونوالت

91القرننهايةففى..وئصصقىونخسسةلمدةيحكمر!االأتراك

الذاتى،الحكمالبغالىلةالمناطقبمضنحوتم،تريهاضدروصياتدخلت

سنةالعئمانيةالدولةعنالمتقلةبلعاربامملكةلمامتمهبدأذلكوكان

وبمد،الركىالعهدفىانثرتدالإسلاموكان،(ام809اهـ-)326

كانراأدبمدأقيةأصبحواحتىللاضيادالمسلصونتمرضبلحاريااستقلال

إلىنهمالكثيرهجرةوالمضايفاتالضفوطنتبجةمنكانحيث،أكرية

البدانمنالبغاريةالفاعرباشقداماللطاتفقات،بلغارياخارج

محلهم.ليحلواالمحي!

سنةالقاهرةفىافحقدوالاغانةللدعرةالمالمىالمجلسمؤقىوفى

نأ-!غاريامفتى-!الحفكرىاليخذكر(ام299-اص)413

أخرىمصادركاتو)ن،ملايينثلالةلحويلغمناكالمسبنعدد

ذلك.منبأقلتقدرمم

.نصر!131-127ص-طبقمرجع-لكربد)1(

79
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بلفاريا!فىلاسلاصاالنشاط

ثلالةموىالآنمهايقلم،م!جد012،لحوبطغاربافىكان

النانىوظل،الحصارةلفنونتحفإلىأحدهاتحول،صريخافىمساجد

ونمابر،الانتظارومواقفاكاكبهتحيطالعاص!ةوسطغريأنتبئ

فىالآخروالمسجد،الكثفوالزحاموالعاطلونوالسكارى،الحلةتغيير

ويوجد،فقطالشاحةلأمورهو،الجمحةمسجدويسى،بلوفدف

مدينةفىلاشاضريفوسجد،ابثيها،!ينةفىمنلقمسجد

الأكبر،المفتىهـأسهالمسلمينرعىشكلىتنطمغيرووجدولا،،شومين5

إسلامية.ج!ياتأوفظماتأومدارسترجدولا

،عهء
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رومانيا)1(فىالإسلاميةالجالية

روصياتحدها،البقانجزنرةشبماثمالوتوجد،أوروباشرقدولمن

وصرلاص،غربأوالمجر،جنوبأوبلغاريا،الرقىوالشحال،الالمن

منزاكيلو237ر005)ساحتها،ضرقأالأسودوالبحر،الغرلىالجنوب

عاصمتها،نسة22ر..4ر...(ام819)شةصكالها،(مربغا

قنمطق.-كلوح-براسوف:مدلهاأهم،لرخارست

رومانيا:ادالإسلاممناثذ

ففى،الميلادى13القرنالىرو!انيافىالاسلاموجودناريخ!جع

علىدوبرردجاشالفىمسلمتركىآلاف01نحواستقرام263عام

فىالمسينزعيموكان،)براهيمالدفىج!الخانالملماقارىيد

أطلقالذى،باباسالتيك.سارىالنهرالمسلمالداعيةهوآنذاكرومانيا

دوبرودحا.فىداجبابامديخةعلىاسه

الدولةمنالثرتجةالمناطقولأن،الميلادى1،،13القرلينوخلال

الأسلامىالوجودفإنالمسلةالتتالىلةللابراطوريةخاضحةكاتالرومانية

ليطأ.كانالماطقتلكفى

الحقةتلكفىدوبرودجافىالأتراكالمسلينعددتضاعفوتد

فىهامةمدنلهموكانتواتنار،،أجوزىافىمنهمعددواسققر

الماجدمنالعديد!اوكان،كاروزو،داجبالا،سيشرا:شلرومايا

الاسلابة.والأونافوالمجاتوالمدارس

الحربنهايةحىالأتراكخحهاأنبحدرومانيافىالإسلامظلوهكذا

جصادى-الأرمرمك+ينمر!1،1-931"351ص-طشصجع-!ب1()
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دهاجرللاضطهادالمسلمونتعرضفهاهزيمتهموبعد،الأولىالعالمة

،الائدةافيعيةظلفىأكثرعد!ممتناقصوقد،تركياإلى3اكر

ملم.ألف001الىالآنعددهمويصل

رومانياافىالإسللامىالنشاط

فىبوخارمتالماصةلىييممسجدمنها،مسجدأ07نحويها

هناكوكانت،لبعدهنظرأالح!مةصلاةسرىفبهنؤدىلا!واحبهاأقصى

فبهوكلالذىام679عامفىاغلا!اونمالدعاةلاعدادطرمة

تفعوهى،مؤخرأاخاحهاأعبدوقد،للحكم،شاوشسكو)الدييهاتور

الرلمانفىنائبانوللمحلمين،جد!ةاالاسلامىاسمهالهالقىمدينةفى

البد.المجال!فىمستشارأ43،الرومانى

ءي!"
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)1(السويدفىالإسلاميلأالجالية

تزاكيلو944ر69)4ماخها،الاسبهدنايةأوروياشالدولمن

والعاصة:،س!ة8(ر323)33.رام819سنةوسكانها،مربغا(

.لشروس-مالمر-جوتبرج:سدنهاوأمم،اشكهولى

تحدما،اسكندنايخاحزءةشبهمىالرقىالقسمالسريدولئل

ثرقأ،البطقوبحر،الرنىوالنال،الشالمنوفنلنده،غربأافرويع

الغردى.الحنر!صكلأيجانومفيق

السويد.ئال!!مللأمىوالنشاط..الناثذ

الملينوالطةللمطلالحديثةالهجراتالىالأسلا!الرجردهـجع

الى)ضافة،البقانومنطفةنريهامنوخاصة،الثانيةالمالميةالحربعف

)حصاء،"-سنبورىجامعةأجرتوقد،لل!!مالممتنفينالوبديبن

ك!لولم،ألمأ012صنريدونأنهمفذكرتالويدفىللسلمين

ولهذا،يويدياتزوجاتمنالأناءوكذلك،أطصراالذكأالأحصاء

المهاجرحقومن،الأسلاىبالدقتغرفوالسريد،ذلكمنأممئرفالحدد

السر!دى،المواطناقيازاتيمضتصغأنسنراتئلاثأمضىاذا

الإسلاية.للجاليةتوجهالملمينشتزخذالىوالضرائب

)سلامية:منظماتعتيضمالذىالسويدىالأسلامىالمجلىوفاك

الطبةاتحاد-الوورصسلىاتحاد-بالريدالإسلاميةالجياترابعآ

الاغائةمئة-الويدفىالمسلمالثابرابطة-اسكندنافيافىالملين

الأسلامى.الاعلاممكتب-الريدفىالعالمةالاسلاية

.61،1شمالىالصسىصلة+3141الآخرة

.ام299أكوكل-13،1الآخررى-الاصلاآطرصلة)1(
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وفالجائى،ومالمواشكهول:فىإسلايةمراكزبالريدو-سجد

الاسلامية.والمراكزبالمساجدالملحقةالتميسيةالفصولبحضوتوجد

أوروبافىالاصلاميةالثيبةلمنظصاتمؤتمر(ام)599عامانعقدوقد

ممثلينوضمالتحيموزارةعيهوأنفقت،السويديةالحارجيةوزكلةاخححته

استكهولاتضافتكا،أورول!ةدول8فىالإسلايةالجياتعن

المسنفبليةالحلاقاتلبحثرأورولينملمينلمفكركأحاشدأعالمأمزتمرأ

عنمناصبةغبرفىالسويديةال!لطاتأعربتوقد،والم!لينأوروباي!

للمسلمين.الماهضةالأوروليةالد،لبمضمراقفمعتماطفهاعدم

"ي!عي
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)!(الدانمركفىالإسلاميةالجالية

بحريةوحدودها،والئسالالبلطقبحرىبينأورولاغربشالتقع

السو!دمنهاوتفترب،بريةحدودفىألمالبامعتشنركحيثالجنربعدا

أصغرتمدوهى،بيهاتفصلالمائبةالمضايقأنغبر،شمالأوافرويجضرقأ

كبلومتزا43)75.رمساحتهانبلغحيث،ساحةالاسبهدنافيةالدول

رالحاصة:،سمةاره(23.ر.).ييلغام182شةوسكانها(صبئ

.البررج-أودنى-أرموس:المدنوأهم،كوبنهاجن

االدانمرك3لإسلامىوالنشا!ط..المنافذ

عنفضلأ،المسلمينالحسالهجرةطرئعنحديئأالإصلامرصلها

رئيى-فؤادمح!د/الد!ورذكروقد،للاسلامالمحتقينالدانمركيين

فىالمسلينعددأنأوروبافىالاسلابةالمنظماتاتحادفىالدانمركفرع

مدينةفىمدرتأصتدالاتحادوأن،مسلماثف07يبلغالدانمرك

-يقولكسا-ونسعى،الطةمنبهرأعددأاشوعبتحيث،أورهرس.

اسلابةجالةترحدحيثكربنهاجنالحاصةفىأخرىسدرمةإنشاءالى

.الذوبانمنأبا"لهاعلىتخشىكبيرة

شةكويهاجنفىلهافرعآالاسلامىالعالمرالطةألأتوقد

وقسصأ،الكريمالقرآنلتحفيظوقسأ!يرأمسجدأوضمهـ()4913

الملمين،أبخاءلتيمالفيصلمدرسةالرالطةويمنى،المسل!ةللجاليات

عراتية،مدرصةكذلكوترجد،الجنىبفىالأقصىمدرسةتوجدكما

ض!الدانمركيةالحكومةوتقدم،الصفاومدرسة،الصاسدوسدرسة

.المدارسلهذهالماعدات

اللديةالحباةص!جفة+2141الغمد؟ذو-31،عور-الاصلاسالعىسعلة1()

.ا17/6612!
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كربنهاجن،العاصةفىالرئشيالإسلامىالمركزالدانمركوفى

مدناكبرئانية-،أرهوس)مدينةفىآخر)سلامىمركز-!جدوكذلك

فىمتواضمةصاجدصةالمسلمرنضيدوقد.المغاربةألأه-الدانمرك

باللغةالكريمالقرآنلمعانىصجحةترجمةتوجدولا،الداكلركأنحاء

المسلمالمئبابج!عيةأيضأ،فاكالاسلاميةالهيئاتوس،الدانمركية

.بالدانمرك

مم!*"
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)1(النرويحفىالإسلاميةالجالية

بحرويحدما،أورولاغر!شمالأقصىرتقعالإسكندنا!ةالدرلمن

شرقأ،وروياوقبدهوالويد،غربأالأطلنطىوالمجط،جولأالن!ال

م1891سنةسكانها،(صبغاقزاكيلو332ر98)5مساحتها

:المدنوأهم،أوسلر،ا:والحاص!ة،نسةار،(70)63.ر

برج!.-تروندمايم

هجرةطر-شعنالأخبرةالمفودخلالالروبجإلىالاسلاموكلوند

والاكشانالمغرب:منوخاصة،الاملاميةاللدالىشالمسلصينالحمال

شخص.آلافعئرةصحالآالمسليمعددونريد،البقانومنطقةونركيا

ألاءبنعلبموتهتمالجيمةالإسلابةالجميةالزويجفىوتوحد

الج!ياتلاتحادأوسلوالعاص!ةفىفرعو-سحد،دنهمقراعدالمسلحبن

فىمكتبالا!مىالحالمولرابمل،الاسبهدنافيةالدولفىالإسلاية

يتأجرجث،والمدرصينالأئصة)رسالفىيهمبالدانمرككربنهاجن

مركزأومسجدلباءماسةحاجةفىوهم،للصلاةأماكنالملبن

أوسلو.فىإسلاصى

*حلا!

الفمدهدوالأ!سالوعىحلة+503-992،203صساكقصحع-!كلرصد)1(
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)2،فنلندهفىالإسلاميةالجالية

النرويجيحدها،اسكندلافياجزورةشهشرق،أوروباش!النقع

ماحتها،جنرلأالبدقوبحر،غربأوالسر!د،شرقأوروسيا،ش!الأ

81!ام(-اكل104شةمكالها،مربما(يملومتزا337)32.ر

-تامبرى:المدنأهم،،هلنكىا:والحاصة،نسة3ر813ر.9ا

توركر.

بحضإليهاهاجرعندماام908صةمندفنلفدهالإسلاموصلوقد

،ام083شة)سلايةجمعيةأولأسراحيثللفراءكجارالتتارالملين

،تلندهفىالبفاءال!ارالمسلمونفضلروصاصفنلندهاصققلتوعدما

حتىأنفسهمنظمرام!لمينومهيينأعالرحالهجراتعنفضلأ

فىالمسلينعددتجاوزولا،م5291سنةالاصلامىيالدنفنلندهاعترفت

،تامبيرىومدبن!،هلنكىالعاصمةفىبنركزرنآلا!بضعةفنبده

أسمراوقد،البلقادونمة،والاكشانوالمنربال!ارمنالمسلمبنومحظم

فىجصحيانوتوجد،المسلملنبابوناديأ)سلايئ!ركزأهلسنكىفى

مقبرتانوتوجد،رتابيروهلشكىفىتاونيهصاللسلينقبده

المديتين.نضفىللسلين

**ج!

نصرلا.328"432،327وص،803،231،313حهلاكأمرحع-لكرحد)1(
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لبماالمابىبا

نهـأ"الاإلللاييةأال!اللاكيلقللاك

الأوروبيةالمجتمعاتمننابعةمشحلات:الأولالفصل+

لإسلاميةالجالياتمننابعةم!ئ!حلات)الثانىالفصل+

اوروبافى!رسلامىللعملالمضالةالجهودمشحلات:الثالثالفصل+

اوروبافىالإمملامىالعملثصور:الرالعالفصل+
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ووا!تهمالمسلمينلننالحالةالعلاقةلراقعسربعةنظرةسنيدو

بهاتتسماقىالاخلالاتبباقوترمنكثيريئربهاعلاقةأنهاالأورولى

الآخرا"دالأوروبيبنرؤيةفىكمنالثكلةوب،للآخرمنهاكلنظرة

العناصرأبرزمنالإسلاممنالحو!أنعلىالتاريخىالاشعراضيدلااذ

أوروبالينالمراعمراحلخلالالأوروليةالهوبةوبلررتكونتافى

حبنابهاحرنهر!ةعنالأورويونيحثأنطيحبأكانلفد،والإسلام

لحضارة،جديدمناليهمالقادمالاصلا!،الآخراأمامضحفهماشثروا

البابتمصدمننرعأكاتالأورويةالهرية)ن:القرليمكنوبذلك،قرية

الآخر.تهدبدأمام

المعاديةال!ةهذهأسلافهمعىالمحاعرونالأوروليونورثولقد

قأثرأأوروبافىالغالبالرأىنرالولا،القرونعبرفهالخائفةأوللأسلام

الأورولية،المجنعاتفىوالملسبنل!سلامالليةالظرةبنلكبجدحدالى

الأديانلمرتبة!ثىولامقدسكيردنهو،الصورةلهذهوفقأفالاسلام

طبيعةوش،،عغلانية.ولا،متخلفة.ثقافةالدفىمذاوثقافةا)الصاوية

.الانانوحقرقالديمفراطيةوفاهضة،الأرهالىاللوكتجيذالدتهذا

وسائللةماسواء..أوروبافىبثهائحادالىالصورةمجسلهرهذا

الكتبلمضعليهتخوىماأو،المدرجةالكبتقدمهماأو،الاعلام

الأبحاثوأدياتالمحارفودوائراففافةوالموصعا!-المحرفة-المفدسة

وننكله.الأورودىالحفلنصوغالى

يخابفىآخرجانبمنأورويادىل!سلاماللبيةالرؤيةتنجسمكما

الدييةالحقوقوتكفل،الاطدمىبالرجردتغرفاقىوالقوائينالر!ات

غيرالاسلامىالدفىررالفلا،معتقدانهممعيتوالقبماللسسلبنوالمدنبة
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قادر!غيرالمسلينمنفيفىالولا،الأورولةالدولسظمفىبهمضف

والظيقاتالممارساتبعضأدأكحا،اسلابةمدارسفىأولاد!تتةعلى

فهمعنبميدةتفشراتالى)شادأ،ومغاعتراضمثارلل!سلمينالاجتاجة

-المرأةحجاب:ثلالاسلايةالثرياتصياقفىالممارساتتلكطيحة

الخ....لثريحةطقأالمراشىذبحالخنزهـ-لحمتحريم-الربويةالمحاملاتتحريم

هويةطستهدفالىالأورولةالدولبمضساساتوتبلغ

فىفرألأدماجهممحاولاتمن،ئطاقلاحدأفبهاالمفيبرالمسلعبن

فىالذوبانعلىبإجار!وأو!عليمالتصيربفرضلمواء،مجتعاتها

الإسلامية.لتقاليدممالمناقضةالعلمانيةالبوتقة

فىالمسلمينحياةتجفالتىالملبيةالعواملهذهكلأنالمؤكدومن

فىوزرعت،الم!لم!أولئكلدىقرترةلف!بةحالةخلقتقدأوروبا

والفلق.والنكالخوفمناعرنفوسهم

هناومن،عديدةمئكلاتنئرءالىالنف!ةالحالةمذهأفضتولقد

وواقمهمالمسينلنالعلاقةيطعالذىوالم!رالظاهرالوترنهميمكننا

بهويةأنفسهمتجيزبضرورةالمسلمينشعوريتنامىجهةفمن،الأورولى

نأأخرىناحيةمنبجدونولكنهم،الد!ىانتصائهممنمش!دةحضارية

فىالتييزبهذا-رحبلاهوبل،تلكعلىيساعدمملاالأورولىواقعهم

وبقوة،تارةالقانونبقوةلمحاربتهالأمريصلوقد،مهوتمحضالغالب

والطردالاضطهادالىالأمريصلقدبل،أخرىتارةالنفشةالضغرط

صحيةعلافةلأأنالكلوفهذهثلفىترقعأنبمكنفهل،والتريد

11الوفيندنوشمرةايجال!ة

تبهرأوتصغر،اختلالاتتحدثقدأيضأالظروفهذهشلوفى

المسلمين.لينتخرييةعاعرنندسففد،6لهاذالاسلابةاقج!عاتداخل

النبابخاصة،مينةكاتلدىوالحرفالاحباطماعرفتسنغل

العنف.نحولاشمالتهم
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المجتصعاتجمغعلىعناصرهبكلالتحليلهذاتع!يمقمأيمكاولا

الأورولىللواقعاللىالرصفهذامحيأننحتقدولكتا،ا!وروبية

-القارةبلدانمحظمعلىفطبق

احتلفواو)ن،الراقعلهذاالأورولونيغرفأنمنمناعىلاولدلك

فىتقدمصفيهتحققوما،طدكللأحرالتبعأتفاصيلهبحضفىسنا

المتاية.الإسلاميةالظاهرةمعالقحامل

إلىتئابهأوروبافىالاسلايةالجالياتيخهاتيقالتىالظروفان

وتفاوتاختلافعنالاتجةوالفررقالاختلالاتبعضوجردمعبهيرحد

بلد.كلفىالحالاتلأبناءوالتمييةوالمافيةالميثيةالتويات

الرجودقضيةفىالأمربدايةفىتفكرلمالأورولةالدولأنوالواقع

كالىحيث،النانبةالحالمبةالحرببعدسبصاولا،المطردوتزايده،الأعلامى

اليةو)قامة،الحربدمرتهطوتحيربناءإعادةعلىآلئذفمبئسها

الحالة.والاقتصاديةالصاعة

-ساحهونبدءواأوروبافىالمقاملهماستقرالذفىالمسلينالمهاجر-شأنإلا

الىإضافة،المرروثةوثقافتهمبعقدتهميصطدمعليمغريأو!جتمعأواقعأ

والبطالةالاخصادىالكادلكلوفوتيجة-الآوروليةالمجمححاتأن

اللمينالىتعلبدأت-والاجتصاعيةالشاسيةواقييراتالعواملوبحض

الآونةفىالأمرووصل،وكراهيةوارتيابتحرفنظرةفيهاووجردهم

.والطردالملاحقةحدالىالأيخرة

ود،يهاشخصيتهاتحعيئتحاولتزالولاكاتالإسلايةفالجاليات

التأقلم-فينحاولالذىالرتتنعىفى،الحضاريةوخصوصتهاالثقافية

المجتمطتفىالسائدةالأخرىالنقافاتكاصرمع-الذوباندون

الحديل:بحضمع،ثرقىأحسدالشراءأميربقرلعسلأ،الأورولية

ذابوا!ضحعاءلهمذابت5هرف!ن!تما،الخصات!الآمامما
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الإسلايةالجالباتتحنرضالنىالمنكلات31ر!دنحاولوسرف

اربحة:مستوياتالىالم!نكلاتهذهنصنيفوجمكن،أوروبافى

الأوروية.المجحعاتمغنابعةشكلات-

الاسلاية.الحايىتواقعمننابحةئكلات-

أوروبا.فىالاسلامىللح!لالمضادةالجهودمئكلات-

أوروبافىالا!دمىالح!لقصورمشكلات-

الأربحةسالمتوياتمذه-تحالىبالثهمتيين-نطوموف

اقالى:اقفصلعلى،أربعةفصرلفىوشراهدهاالمثماكل

،"*
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لون!اا

اموروبيةاالمجنمعانمننابعةماثدحلأت

لتعصبا-دضطهاالا-لعنصريةا:أولأ

لتعليما:ثانيأ

الجاب)لثأثا

الإسلامىبالدينالاعترافعدم!رابمأ
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لتعصبا-دضطهالاا-لعنصريةا4اولأ

-)1865،كبلنجاجوزي!الإنجيزىالمفكرأطلقأننذ

،غربوالغرب،شرقالشرق،أنمفىيحملالذىالمنصديت(م3691

أرضفىننجنرالعبارةهذهحفبفةأخدت،يلتمال!وضابمثقاتانوهما

نأذلك،سبقمماأكروتنرسخ،سواءحدعلىوالضبالنرقفى،الراقع

وحفبماعئرالناسعالفرنولبدةلتوالفربالئرقيننالفرتةمذه

.الفرونعرمتالبة!راعاتإلىيعودأصهىو)نما،الاشممار

الئرقينالصراعبدأالفاغالإسلامظهررومعالسايعالقرنففى

الصلبببةحربهالمسيحى،الغرب!شنالنانيةالملاديةالألمةومع،والضب

لاصحادةاالرقأعلىالأئهراتصاره،الغرباوحقق،االرق)ضد

،الرق.حققالمقابلوفى،الكثلكةمحقللتكون،الأندلى-أشانيا5

القسططيية،5اليزلطةالامبراطوريةفلحةفى،الفرب)علىالضخماتصاره

الإسلاية.الغانيةللخلافةعاصةإلىلتتحول

وأالجن!درالةإن:،تويبىآرنولدإالئجرالبريطانىالمزرخيقول

ولننالنفسيةالصفاتلننعلاقةوجودتعزضللحضارةمتجكحاملالمرق

عليها!ولالنىالدنيةالصفةهراللونويعتبر،الطيحيةالمظامرمنطائفة

الأوروبيين،سالمتفوقالعرق"ن!ياتعنالمدافعون-غيرماشأكثر-

الأولالمفامفىنضعالنىنلكهىشبرعأالفصربةالظرباتأكروإن

ويدعرها،الثهاءوالبون،الأ!فروالعر،اليضاءالبثرةذاتاللالة

الألمانىالفيلوفويدعرها،النالىأى،الرردىالإنسانأبالبحض

.،الأشفرالرحقهبنتنة

ئدعىفرنىنيل،)الوردىالإنسانالىأشارسآولولحل

العرققبصةشالأعلاءعىالاعلانهذاتزامنوقدل!و،نمودىالكونت)
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،والارتقاءالثوءعن(ام882-018)9،داروت.نظرياتشيىعمع

عر.التاسعالقردلىاليرلوجاعلماتاروكذلك

كرالتاسعالقرنمىوالفرنشينالريطانيينالمفكر!بهاروكان

ا!المستمترةالحوبلنالحضارةيثرلأله؟ساميأهدفأالاستح!اريعتبرون

-181)6،جوبينوأرتودى.هوالح!مريةللنظريةالأبهرالىائدوئعتبر

بحثأ:بحنوانمزلفأوو!عالدبلرماصاللكفىع!لالدى(ام882

وتتلخص،(م)1853عاأفى!الئريةالأحناسينالتاوىعدمفى

البهوالسف!والاجناسالرايةالأجناسيينالاختلاطأد!فىنوية

!ا،السابقةأوروباحضاراتتدهررفىالرئيى

أهموكان،الأوروليةالدولمحظمفىالحصربةالمدريةاترتوفد

حياتهمعطمعاكأبريطانىوهو،لامبرلينهيريتونإجول!وأ)تلايذ

القرنإأسس:عنوانتحتكتبهأممالألمانيةباللعةوكت،ألماليافى

ائمركةالأرضيةهو،جوبير)أشاذهوفكر،فكرهوكان،،عئرالتايمع

باعترافألمايافىالازىللفكرالحنصريةالن!يةعبهاتاتالنىالأساشة

."متلرا

الإنسانفكرعلىالعنصريةسيملىتأنسبقماعلىترتبوقد

الراتمنالموحاة،إالفولكلوريةللأغنبةمصدافأالأيضالأورولى

:تقرلوالتى،الزنجىالأدلى

..حقعلىفأنت..الضمنكنتإذا

..مكانكالزم..أسركت!)ذا

الخلفإلىتراحع..البثرةأسردكتلاذا

بصرذىلكليتصحالأوروىالمجتيواقععلىفاحصةلظرةوب!لقاء

البلدانمعظمفى،أالاخطبرطىلرأسهانطلالحنصربةأنوبميرة

فىالعنصريةعلىوالمئوامدالنساذجبعضنتعرضوسرف،الأورول!ة

يلىةفياالأوروليةالدولبعض
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بريطانياافىالعنصرية-

فبحد،البريطانىالمجتمععنغربية-!مأتكنلميةوالفصالنازية

أوزوالد5ئالبريطأص،ألمانيافىوافارية،)يطاليافىالفاشيماانتصار

آنئذالاتحادأعضاءرقام،(ام)339عامالريطانىالفاشييناتحاد،موسلى

أحياءفىالمهاجرةالأفلياتعلىبالهجوم،الوداءالقصصان!أصحابمن

فىالمهاجرفىأبناءش!بملقى(ام)769عاممنمارووفى،لدنشرق

الثا!منالقومىالحز!عصابةيدعلىمصرعهعمرهمنالحاشرة

كينجسلى،جود.وئدعىالحزبتادةأحدصرححيث،البريطنى

يغادرلكى،ضحيةيسقطواحد..نعمةفيهجاءالحادثعنلتصريح

الحنمريةالأفكارهذهظهرتوقد..،بريطايخا-البلدهداإنسانميرد

خلالمنذلكينضح،المعاصرةالبريطانيةالياسةفىرثيسىكتيار

بانورامالرنامحفىام879عامالرزراءرئشةتاتمئمر،هـمارجريتتصريح

الأمر،هدامعالناستفاعلسرف":قالتحيث.!(.!).حبمحطة

لهداولتيجةالجدد،..الداخلينتجاهالحداءمثاعرسيحسلونوحتأ

(ام)299عاملريطانيافىالمنصريةالحوادثنشةارتفحتففدالتثجغ

لمدراتطبقألندنش!ةفىالابقالمامعىزيادة54%الىلتصل

العنصريةهذهضحايامنوكان..بريطانيافىأالصفيةالمساواةلجنة.

منثمانيةنام،شة17عمره،علىقدوسا:ئدعىباكتانىطالب

فىالأخيرةأنفاسهلفظحتىبرحأضربأبضربهالعنمرىافيب

منتجمبرفىدوجز،أو!إيسلىان!ةشوارعأحدفى،المسشفى

.)1((ام)399عام

جهاتسفاكحاتتلقراأنهمبريطنيافىمسل!ونمواطنونويذكر

وتحذر،السابقة"يوغرصلافياأفىالحر!مؤوليةالمسلينتخشلمجهرلة

.،3عىهـ-1416الاحؤحمادى-الأسلامىالرعىمحله)1(
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المتكلفةرنجهمبشبالدماءمنحمامإلىهـلريطاليا!سمردونأنهممن

عرانحصلتالتىالفاكاتفىوجاء،إسلاميةدولة)قامةوراءوصيهم

فىبدأتالحربان:اغذاوبريطانيا..اليومورغوسلافيا:أهليةحرب،

أنهمقالواكساتمامأ،)صلايةدولةالاءالمسل!ونأرادعندماووغلافيا

اليمينأقسمالأيلام..الاسلامىبرلمانهمألأواالآنوهم،صايميرنها

لهم:ونقرله،3بإنذارنحننبادرلالماذا..أوروباع!الميكلةعلى

وألقت،بالقوةمهامودكم!الا،الأوكادأيهابلدناشااخرجوا

ملايينخزووجهفىوقوفهالحدمالبريطانيةالحكومةعلىباللاشةاليانات

البريطانىالقومىالحزبتأييدالىالقراءالبياناتودعت،الملين

.،)1(االمنصرى

يحىلا)لريطنيا،فىالعنصربةالحلاقاتقانولىأنيدكر

علىالقائ!ةالدعاوىفىئودانما،ديخىأساسعلىالقائسةالانتهاكات

عرتية.اعتاراتوفقتصنفاشهاكاتأساس

المسلمينتحمىقوانينل!!دارسواتفذالاصلاميةالجاليةوتطالب

المضايقاتمنبريطانيافىالأقياتمجوعمن65%نةيخكلونالذئ

الحصريةالقوانيران:ويقولون،الدفياشائهمبوراجهرنهاالتى

بأنعلمأ،أقيةالىينتىأو،أسردكان)ذاالاالمسلمذىلاالحالية

تحمىلي!ا،فقطالنصرايةالديانةعلىينطقالكفرمنالدتحمايةقانرن

.اليهودكافةالافيمحاداةقوانبن

يضكلحيثالإملاميةللجاليةفادحةأضرارأالقانودهذاسببوقد

وأ،بخجالودأو،باكتاليرنأنهمعلىأنفسهمتعريفالىالمسلمون

!اأحدإلهم!شعفل!مل!ون)نهمقالوالوأنهميعل!رنلأنهم؟هنود

عنشراتقيبريطاياشالفىالمصانعأصحابأحدأعلنوعدما

م01201/5991-السرلىصحبمة)!(
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ىأمنلمراجحةحاجةلا"عبارةالاعلانفىووضع،عاملالىحاجته

يمتبرلاالذىنىالربطالقانرنعقابمنالافلاتشتمكن6ملم

فىوضعذاتهالمصغصاحبكادولر،بحصايتهيشلهمأقليةالمسلين

ىأمناخىأو،يهودكا،أىمنلمراحمةلاحاجة.جارةالاعلان

،القانونلعقابوتمرضالإعلاموسائلفىضجةذلكلأحدث،أسود

مزرعة)كابهفى،أورؤيلجورج.عارةاسنمرنااذاالملينالمواطنينلكن

كانرالرحتى،بريطايافى،الآخرفىمنناويأأقل5:(الحيرانات

.)1(نفهابريطانىالفرحوازيحملرن

لصالحبربطانباشاللبدر،.مدبخةفىمحلبةمحكسةحكتوفد

ألقىلأنالحملفىه2مدقبلمنوالأهانةللأيذاءتعرضمسلمعامل

وقد،فصلهوتم،بذيئةبألفاظونمتهخنزربدمورضقهعيهالقاذورات

عادلةغيربطريقةعسلهمنفصلفد،حسين)أزهرألىالمحكمةهنةأفرت

ج!ميةرئيىحايخد،امقبرلويدكر..كصرىلييزنعرضأنبعد

تعرضأالحالياتأكرهمالمسلينأنتؤكدالفضيةهذه)ن:الودالمحامين

حين،اأنالواضححمنإنه:وأضاف،يريطنيافىالمنمرىلبييز

ملونينعاملينتضمالئركةلأن،لونهرليىمعتقدهبببل!هانةتعرض

.للإيذاء)؟(تع!ضوالم

)مجدأناءمن.مجلى6شينعلىبريطنيةمحكعةحكتوقد

كرامةمنهصاكليدفعبأن،هولساوثافىفيلزر،.شارعفى،بكرأبو

،للبادةكسكانالمبنىاصخدامجمنعقرارألحرتهصااشرليىجيه007

منذالمسجدفهايمانىالتىالمثاكلملسلةالىليضا!الحكممذاويأتى

عدمبححةالترخيصمنحهالمحلىالمجلسرفضأدبمد(ام)099عام

لأنه،باطلةحجةأنهاغير،كلاالمرجردالكبةالجطقةضكلعلىالتأ+لير

.ام1/2/696اللدبئالحباة!مجفة)1(

.م991هلم62/5-اسودصبمة)2(
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،الهنودللسيخأخرىودار،ليصرخصصبىالمنطقةنفىفىررجد

.)1(سكبةغيرأخرىبانالىاضافة

فرنسا:فاالحنصرية-

بالرضعالبمضيررهالآصبابالحصريةتنامىمنحالاتفىنالهد

يهدىلينما،الجزانرلأحداتمباشرأالمكاسأآخرونفبهاو!ىالاننصادى

فمليةمؤشراتمنخشتهمالفصريةوسنامضوالأنسانحقوقعنالمدافعون

الحالى،القرنأواخريميزالذىوالأ!وليةالتطرفتارفىفرنسادخولعلى

العنصريةالتصرفاتبحضوانمات،الأسانبحقرقالماسظلفىخاصة

فىيترددونلاإذ،كالعصاباتتمرفاتالأصرجالمنعددوقيام

.والفربالفوطئلاشخدام

حقوقعنالمدإفعةالأوصاطفىتطرحبدأتملحةأشلةوشة

شؤدىالضرفاتمذهكانت)ذاع!ا،للحنصريةوالماهضةالأحانب

الأفكارانجماثعبرالأورو!جوارمالمضفلكفىالدخرلالىبفرنسا

الأمروصلحنى،ألمانبالألراك!حصلماكرارعلىالحطبرةالدصربة

توجيهحدالى،يايانتوفى.الاندماجسياسةعنالمشولبالوزهـالسابق

فيهاينبههالمحليةالصحفعبر،!ثيراك)النرنىالرئي!إلىصوحةرسالة

تشهدهاالتىالحاليةالتصرفاتمنوبحذرالفصريةموجاتتامىالى

دخرلبحدلاشما،الآيامهذهفيالبيههذاوشل،الفرنهالاحة

.)2(الففمجالالرطةرجال

الحروبمنذالفرنسيةالتيمافىجدورلهااليفةالفصريةهذه)ن

الحديث،المصرفىالضنسىللتورالأكبرالرص،فولتير.وهامرالصليبية

كنتلرأكلنى:فيهايقولرصالة،رويافيصرة،الثاليةكاترساالى!صل

.ام91/5/599-الملولىصجمة)1(

.ام9/051196-اللدلبةالجاةصج!ة)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)1(المسلبنالأتراكمنحفةبفتلالأنلعلىمساعدتكعلىتادرأ

كلسةأنهويدىفهمىاالأستاذيذكرالفرنيالوفوع!

الأص،هناكالحا!لو!ففىللغايةورتيقأمهدباتجرأتحد،التطرف"

ينضآثارمنيخلرلاصراحأإرهابأاتجارهالىيلأاحمرجحلنىالدى

نأالصددمذافىالنظريلفت،واحدآنفىوالمسلبنللأطرموكراهية

أسائهم،إلىأشيرألارجونىفرنسافىالمملينمماناةعنحدنولىالذ-كأ

وجهةمنلكهم،الفرنشةالجبةيحملونمرمرقرنمثقفونألهمرغم

منأنهمواثاية،سلونأنهمالأولى،لرصتينمجرحرنالعرنيةابكل

بفهالذىوالنروبعالخرفمدىعلىبدلماوهو،عرببةأصول

،.افرىبلديةرني!أنالاشراكىللعهدالمسلمونيىولم..المل!ون

المدية،فىالملمرنبناهسجدلهدماالبرلدوزر،استخدمشبرعىرهو

الرطةاعتقيهكركرصالحالدكورموبارزأإسلايأأنالم!ل!ونين!ولم

لطبهالاضجابةورفضت،شواتثلاثمدإقامقمحددتثمأسرته

فىاحتجازهع!وأصرت،)حادهرفضتلما،القضاءأماميحاك!رهلى.

.)2(المربالزيبالخرهداعلىناءليةسطقة

-يارصوعسدةفرنساوزراءرئىشبراكلجاكخطيرحديتوفى

نوفصبر01تجاريخ،تايمزواضطناصحيفةلرته-الحالىالفرنمىالريخ!

وأن،ا!انمىقاعدت!)ن،الخممهوالاسلامإلى:فيهقال(ام)869

القاتلالعدوهذاضدالضبعنالحقي!الدفاعهىالنقليديةالعرل!ةالدول

لمكلامىتهديدمولورياوبريطالباليباأصكاتهديدان:وبقرل..

قوله:لدرجةخص!هاتعضأندونكلابنباحفهو،فحلىعمليصحبه

نزلرنكوماندوزالىأوعسلالىالكلامتحولأنوبرطانياأمريكافكرتلو

.+(1الاركاهاالأرضع!

لا!ق.للىحع1()

.ام2/01/596-الأوص!الرقسسة)2(

.ام879فبرا!-الاصلاصا!رسعلة+(
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العربأن!ى،برشاندىجانإفرنسافىالعالىالتعيموز!)ن

فىحديثةموضةوالمقال،والخليجأفر!قياش!المنفرناالآنينزود

الدولاراتجيوبهموفى،والكوفيةالحقالرؤو!علىالعرب،ياريمى

تتحولأنبلادهعلىالوز!ويخئى،اليهميسرعنباري!ونماءوالدلانبر

أكواميحض-الرز!تعيرحدعلى-فقطالمطوب،عربيةبقمةإلىقرلأ

هذهتكنلم..!امماعلىلثىءكلويصح،الجسالمنوعدد،الرمال

:بمنوانمكتوبعسلفىسجلهاولكنه،ثرثرةمحردالمتخلفةالأوهام

مننظفة-راهاأنكليد،بالضاجةلفرنسامز2ومو،الضاحيةحيبتىا

.)1(والعربالسود

الوطنيةالجبهةفوزمؤخرأأوروباثهدتهااقالتطرراتأبرزمن

سسلمىالفوزهذاأثاروقد،البلديةالانتخاباتفىمدنبئلاثالحنصرية

ضطلمنللمهاجرقالمماديةالمنصريةالحبهةأنيحنىلأنهنظرأفرنسا

الفرنية،السياسةملامحصومرفوضأكريهأملحأتشكلأصجتأفريقيا

هذابأنصرحالسابقالثقافةوزررألانججاك5أنمنذلكعلىأدلوليس

وقد..!المجحفىجذورهاترسخيامةنتةو)فا،اننخال!ةثررةلب!هالفوز

بزعامةالجبهةحصلتعدمانرنسانىوالدهولالدئةمنحالةيطرت

الرئاسةانتخاباتفىالنانجينأ!واتمنا%7على،لربنمارىجانا

.)2(الأخيرةالفرن!

القطرية،!الثرقا!جفةفىى2القدأحمدالدكور!بوتد

فىتحولالممندلةالمشحبة،هـجرلباسمجلةفرنافىصدرت:يفول

أثت،الصليبين)عودةالمجلةستعصا!افيأتحقيقأ27،28عددبها

إخاءوفظسة،المسيحىبالأخاءالمدعرةالمتطرفةالمنظصةأنبالراهين

ام03/7/599-ارفد!عجمة-المطسلس)1(

-ام23/6/599-أالأمراسحص)2(

122

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العنصرية،الوطنيةا-لبهةحزبحشاسيأحلفأعقدتاقدبطرسالقدي!

صنلوعوهو،،الكاثولك.الوطيوناسمالحلفهداعلىوأطلقرا

صجفةفىمقالأ،"لاجيرىالقسشروقد،الجطرفالعرقىالتحزب

يضحفونكالنساءكلهمالمسلين)ن:!يهقال991،/71/8فى،لوصند5

كلابينحدثهكذا..،بإزائهمضمفتاداويطنرد،معهمفويت)ذا

الغزو،هـإعادة:بحنوانمجلةأصدرتفقدالثانبةالمظ!ةأط،المجىالاخاء

والنازيةالكفربينواحدسلكفىفيجمعضالألريسبرنارديخهاكمب

منتلقتالمقطرفةالمنظمةهدهأنوالأنكىوالأكرب11وال!!لاموالثيوعية

الىوفرعكرىالقلابصدهحدثالذى-،مولوتوأالزائيرىالرئيى

ماركةيهرأمالأدعسأ-7/971991فىأشهرعدةبعدتوفىحبتالمغرب

.)1(عاثدونالصيبيينفإلىوهكذا..المنطرفةأنطهافىمنه

وكذلك،ضرشر،.مديةمسجدإمامطردتفرناأنويذكر

وذلك،أونالكاظمهر،المساجدلأحدآخرتركيأإطمأقبلهمنطردت

11)2(لالأصولبةلانهامهصا

تحريضلنه!ةالمساجدأئمةأحدبطردالفرنسيةتالسلطقاتكصا

للاية،معاديةبتصربحاتوالادلاءالفرنيةالقوانينمخالفةعلىالمسلمين

المنربوطنهالىحمدوناللهعبدأعادتبلاده)ن:فرنسىمسثولوقال

.البلاد+(أمنعلىخطرأبمنللأنه

سيدعلىالوحثىبالضربالفرنسىالوليىضباطمنثلالةفاموقد

تاضىوأ!در،الأكلمغرلىفرنى!واطنومو،شة92عمرىمحسد

والتحمقاحناطيأحبمأونائيهالرطةدوريةرئىدحبسأمرأالمحكسة

.02/2/2991-افصينة-الصالىسحدافي)1(

.ام1/،03/096-اللدبةالحباةصحبمة)2(

ام231/499/.-الأحرارصجفة)3(
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والر!دالإصرارمبقمعالففايتخداممنإليهمتفيصامعهم

.)1(والرقةالأنسانحتوقوانقهاك

بجروحتأنرأحتفهسنة52الع!رشيملغآخرمفرلىمراطنل!وقد

.فرنسا)2(غربجنو!بايولىفىفرنىعكرىبهاأصاله

فىيميينقوفينأيدىعلىمصرعهآخرمغرلىصاطنلقىكصا

ميتران-الراحل-الفرنسىالرئ!تقدموقد،نهرالسبنفىوألقرهباري!

ضفافوعلى،القبيحالعنعريةبوحهليديدشخصألف11منمظاهرة

ا!رلى،الفصريةضجةروحعلىحدادأدقيقةيزانوقفالصيننهر

.+(بوعرامابراهيم

عنأبحد(ضة)45مهدىالمجدعدئدعىآخرمغرلىمهاجرومذا

منأكثركتبام299عامطردهو!نذاعامأ22فيهاقضىأنسدفرنسا

نعلىأب!بمادهقرارهالإلغاءالفرنسيةالسلطاتمطالبأاحتجاجعريضة012

.)"(المهاجرفىلصالحنعملجحباتدىلاطه

تجاريخالفرنحية،ليبراميون"جريدةفىلرخطيرمقال

نإ:فيهقولارلانبوجان)الفرنىالاجتصاععالمبقلمام3/7/599

همالبقانحربفىالمحتدىالجانبأنأيخرأاعنرفقدالضلىالعامالرأى

الرا!حة،الحقبقةلهذهالحصليةالتجةيتخلصلنأحدألكن،الصرب

التيةعيةفىالضبحلفاءهمالمربأنهىيقرلكماوالحقيقة

عالمىنظاماقامةأجلمن،فيهاالمركوبغيرالأتياتمنأوروبالنخلص

الكاتو!فهاالتىالغربلقيمرادكاليةمعارضةأيةتتختفىجديد

.ام518/5/99-امالأسصجمة1()

.ام4/01/599-الأو!طالرقصجنة)2(

ام5/5/599-اليدعجمة+(

.ام24/01/599-الأو!النرقصحنة)4(
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..السوقآلياتوشفافبةالانانلحقوقالديمونراطبةالديبهانورلةقبمبأنها

نأيأ!لكنهكممندفىالصرب!فقدالصب)ن،بررديان5ويضف

الأوروبييننحن)ننا:يقولكماوالب،الأعداءصاففىيضحهم

،والملرنالأسلاموهو،الصربيحاربهالذىالعدونضنحارب

تيمبلادولىنظاممعتتارضالىالأخرىالثقافةهىالحربمذهفضحية

.)1(الجيمعلىقيمهفرضشيد

"+للأ
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العنصريةبالثمعاراتالإسلامىالمركزمجهرلرنلطخلارصوفى

الذى-بوعرامالمغرلىالمهاجرعلىالجازةصلاة)قامةةيلبالمسلصينالمنددة

فىالغرويةالموادبمضالمحربرنصكصا-اليننهرفىالمنصر-سنأغرقه

المراقبةتشددأننأملا:المجدإماموقال،لل!سجدالخارجيةالأقفال

ملمحأ،المضوبةالمرحلةهذهفىفرنسامساجدوسائرباري!سجدعلى

الوطيةالجبهةفىأعضاءقنلكما،مؤخرأالمل!ينمناثنينصلإلى

.)1(،بالر!اعى(اعاما7)الف!رجزرمنمسلأسثابأالمتوفة

لجبالهالوقحةالفرنسية،جريوبل!مدينةفىمحكمةقصتوفد

لكلفرنكآلا!خمسةبلغحليينبمبنبينصبايينسنةبخغربمالألب

نإ:يقولانتخالىنشررفىالعنمريةالكراهيةمثاعرلائارتهممنهم

يدفعأيضأعليهموحكم،الفرنسىالمجتععلىخوألثكلالإيلام

رفعتولتللعنمريةمناهضةح!اعاتلثلاثتمويضأفرنكألصعر!س

.)2(القضية

المانياافىالعنصرللا

نثرتهالملينضدألمانيافىالصنمريةعنمفصلرائعتحقيقهذا

!ى:فيهجاء(ام91)0ماورثهرعددفىالليهاالجهادرسالة"مجلة

منيتهأمام،ذرىمفاعل"ئينىأنإليهأحبأنهالألمانالطيحةعلاءأحد

بحسبأنيمكن،الذرىالمفاعل.لأنذلك،إسلامىمركزئينىأن

الأخطارومدى..الإسلامىالمركزينفجرتىأحديدرىلالنا،حسابه

11ذلكعنتنجمقدالتى

الاعة،تضيةخا!ةوالركى،عامةالمسلمصارالألمانىالمجتحففى

تقها،فىالشبأنهمعلىالأتراكأتحمالبطالةعنالناستحدثفإذا

.اما/5/599؟-اس!ولىصجمة)1(

.ام299بخ!ر-الا!!الوعىسلة)2(
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شق-المناجم:مئلفهايأنفونالتىالأعالفىبهمدفحراالألمانأنرغم

زبخاليئةسثاكلحرلالنقاشاشرلاذا،الخطرةالأعمالويانر،الطرق

.القذارةس!،الحلالذيانحهم)لأنأيضأبهم

طريقةعلىالأكبرالاستحقاقوسام)نه..،الأتراكأيهاأخرجراا

الجدران..أيضأويطقونهورفحرنهالذىالمار)نه،الجديدةالازية

الحنصريةبالحباراتملأىوا!لاتوالصحفالماهودوراتوالأبراب

المعادية.

الإهانةإنه،وأنسلأعمآحرلقب..،الإبلرعاةياأخرجواا

شيجل،.دكلمجلة)لىلل،فحسبذلكلي!..كلهللئرقالجحاعية

فبها:جاءقرانهارسائلصنماذج8221رقمعددهافىلرتالألماية

الهمجالأيو!نمؤلاء،القذرةالحثرات،الحثالات،الجرزانهزلاء

يجب،اسلاميةألمانبةستعمرةالىألمايخاوحولرا،كالجرادبلادنااجتاحوا

علىالاعنداءشجعوأن،نسائهمأرحامنسماصلوأنرجالهمئخصىأن

هتلرلظهورالأوانآنولقد،يرأولواقردةأنصافإنهم،محلالهم

جد!د.

!الألمانالصحافيينأحدهذهوالمصريةالاضطهادموجةح!لتوقد

لحته،تركىزىفىتنكر،ستربتركىعاصلهـدياتبنفهييئىلأن

،زرقاءتجمةرأصهعلىووضع،أصدبلون!عهارأصهوثروشارلاه

!رر،ونصفصتينلمدةالحذابرحلةوبدأ،سرداءنظارةعييهوعلى

يمانبهاالتىالفجةوالمنصريةالاشغلاليةالحملأوضاعالخفاءفىومجل

للتكرالمرءبضطر:يقولح!الداتبةتجربنهعبرخا!ةالأنراكالمسلصون

المجمعمذافىللحيقةالتوصليمكنلا)ذ،المجععنالقاعنزعكى

.بالحداعالا

التالى:الأعلانألمايةصحيفةفىظهرام839مارسشهرفى
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الصعبةالأدالخى،كاننرعأىمنع!لأيطب،الهقوىأحيا

.،زهيدأجرلقاءوالقذرةانقة

سنيرلىعلى.اسهتركىعاملمرالأعلان!ا!أنئفزضوكان

صحبةويخروخطرةقدرةوظان!علىإعلانهبعدحصلوقد،علر،أو

بالظلم.ومقترنةالأجر،وقليلة

،،ولارافعر)الحقيقىاسهبآن،على)اكرفم8591أكوبرفى

التجاربجسيعومجلصوروأنه،بالتحقيقاتمختصألمانىصحافىوأنه

تحقيقانهاحتلتوقد،خمةيحلهاكانفيديونصروربآلةبهامزاقىالمرعبة

مناقعرتموثقأعرضأخلالهاقدم،مجيهمنوصفحات،صفحات

حمدتلقد:تحفيقاتهبهااختتمالىعبارتهقالهماأبلغولحل،الأبدانهوله

فىابعنرنهكابفىالتحققاتهذهأصدروقدااتركيألتأشىالله

الىترحمحيث،وحدهاألمانيافىنخةمليون2فهبيع،الأسفلالدرك

ليركبة.تربمكسا،الرئيسيةالأوروليةاللغاتمخل!

الأتراكالحماقوسطالخصيةتجرقيوسحل،اولارافصوروقد

محدنيةرفاقةوراءعدساتهاأخعت،لضرءتحتاجلاصامتةخا!ةفبد!رلآلة

بهابصرركبفنعلموفد،نفارقهلابدحقيةفىحلهاكانداكنة

الحقية.تحريكهبمجرد

للغباريتحرفرنالأتراكالمسلينالمالأنكيفاليدووشريطولمحين

ملابىأوكماماتيدونالامةوللنفايات،)الأييتوسنماليهف

لصهر،ذايينامحملفىالامالغباريبهونعمال:ذللثثال،واقه

الراتية،بالك!اماتالألمانالحمالزودحينفىكماطتبدون،الحديد

عدأغئىحبث،المبهالسومالأنراكالححالبتضىآخرمكادوفى

فىعاليةنبةال!رمثرجةتبنعدماصميرأيطلقالذىالانذارجرير

.الهواء
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رواسبيازالةالمل!بنللحمالأمرهالعصلروءأ!درآحرمكانوفى

احذر.عارةتحملالىاللافتاترعم،تفازاتبدونجمدةنصفطبة

لصفاراتالالتزامعلىأو،الاعتراضعلىالممالأحدتجرأو)ذا،خوكاز

الحل.بمقدالخذروأضواءلافتاتأو،الإنذار

علىالصحىوالضسانالأجوردفع!)يصالاتالع!لعقودغياب)ن

اننكىوفد..الحللأربابعدأالمحالجحل،هـولارا!نميرحد

فلم،أحرهنلمبمدمالفانرلىغيرالحملششهر-شبحد،.ولاراف

اإأحداليهيهنحع

فركل،5المفاولبهااستخدمالتىالطربفةإن:،)ولارافويفول

للرأ!اتطبقأإلالتاإذايسينسلأعماللتنفذالملمبنالممال

عمل،بأىتزوبدمموعدمالأجابطرديجبا:القائلألمالبافىالسائد

.!الظروفأحقروفىالأع!البأسرأفليزودوا،لابدكانو)ن

خوذتهعنيتخلىأنتركىعاملمنفيأنه،ولاراف5وهـوى

علىالحاملهذاعلقوتد،محدنيةنفاياتتساقطأ"ناءألمالىلعاملالواقية

منأفضلحقأموالألمانىرأسكاداذاعا،بمرارةمتائلأالطلبذلك

111رأسه

لإتامة،افوعلالمقاوللامتحانخطةوضعأنه،ولاراف)وىو2

لمحاطرتمرضهمفدمثاريعفىالمماللهؤلاءللنضحيةايتحدادهعلىالدلبل

فىموظفين!لرنأنهبم!ولارافاأصدقاءمنعددادكىحيث،المرت

لهمأتىلرضخأسرياعقدأصيطونهأنهمرأوممره،،نووىمصغ"

،،الذريةالطاقةلتوليدمحطة5فىجدأطرثةمنطقةلأصلاحأتراكبعمال

الموتلخطرالمصاليعرضالذىالإشحاعخطورةبمدىعل!هورغم

انتهاءفورالحمالترجلتمأنعلى،العرضقبلأنهالا،بالسرطان

العمل.
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عنهلحثكانالذىبالدليل،ولاراف.،.انحططهدازودوقد

بهنر،ئعاملونلاالآتراكالم!لينالعصالبأناللمالمأهلباته!!دمالتعزفى

.،اصهلاكبةك!لعبل

منلكثيروتعرض،المسحوقينمجتمعداخل،إولارافعاش

قفوا.:تقولرائجةثحاراتضنتصاغباتالتىالفمريةالاهانات

الكلاتوآخر،نهابدلأالأتراكواشمسلرا،الجواناتعلىالتحارب

منسيارةفىتحنرهمأنيمكنالأتراكمن)ع:مىالساخرةالفصرية

الحلف،فىاثنيننضع،تركىألف02:الجواب؟(فاجنالملوك!)نوع

11السجار،مففضةفىوالافى..الأماممنو،دنين

مذهاكنفتح!الأعصاقمنامتززتلقد:ا)ولارافيقول

الألمانى.المجتمعفىالحديدةالببدوتجارةالفصريةالمرقة

قولهم:الأتراكالمسلمينضدتاقلونهااكالساخرةالتدراتومن

محصلةسميماتغرقأنالحادثة:والاجاثةأوالكارئةالحادئةينالنرقما

هؤلاءأحديجحأنفهىالكارنةأما،هامبورغميناءفىالأتراكلالملين

11،الألمانىانطئإلىوالشاحةالضقمنالنجاةفىالأتراك

افلعتلفد:يفولضرودر،نوماس)الألمانىالرلمانعضو)نبل

تخلفأندونالأجانبسجاتكليةمائةمدىعلى)الرومر،ندة

خطرةالأمامنحوبتقدملىشة15خلالل!لةالأتراكاندماجلكن،(هلرأ

.،واحدة

،،المذهبهذايذبالذىوحدهلي!البرلمانىالحضرمذاأنوالراقع

ال!!دمىموقفهمعنالم!سل!رنمزلاءيحدللوانيتنودغيرهكيرونيل

لو،خنز!همضاركوهملر-سدونإنهم،الفجافةلحقوقمجاطةالمتصب

المرأةخلعتلر،باللايةالقرآنترؤوالر،القنوةوترعراالقبحةوضموا

وذ،الطعةعصاوشقتورقصتفدحنتوالعفافوالوفارالحثصةإماب
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صرمعنوأضربوا،الصلاةونرا،الأذانالمل!رنتجاهللرهؤلاء

الاسلاية.شحصيتهميمزمالكلوتبهروا،رمضان

ينقىذوتكمنؤاليئبأهلبنيخرؤذ):بفرلإذنعالىاللهو!دق

.!اقئيمتبينتابعدفيأنفهمبخدينحدأ!ارأ)يمانكمتعد

(0901ابض)

قواء!تتكولوقكفزواكماتكفزوقلو)ؤذوا:نمالىوبقرل

ودتا:عهاللهرضىعفانبرعثسانالرر-قذو!ولكما86(:)الاء

.،.كلهنالناءزنتلرالزايخة

شركاتلمعظمنحذورأالآلمابةالأمينص!ساتمراقبةإدارةرجهت

والصبكالأتراك،الأجانبنعامللأنها-ابراتعلىخاصة-الأمين

عدمبدعرى)ضافبةماليةأعاءعلبهموتفرضقانرنيةوكيرشاذةمعاملة

تفرضهالدىالزيادةمبلأنالادارةوأضافت،الياراتقادةأ-لقانهم

لمجرد5%.0-02لينترارحوالربالأنراكعلىالألمابةالأبرشركا!

024)1(أجانبكونهم

الرؤوسحلبقىمنثلالةعلىالقبضالألمابةالثرطةألفتوقد"

يسكنهاللاجينمجعفىنحبهاءللحر!حادثئىممهمللتحفيق

أطفال3فهمأصخاص9فيهوتل،الويكمدتفىوأفارفةعرب

عصرممةجساعاتالىالاتهامأصابعوتثجه،الأولةالأحصاليأب

ميثائيل،الولكمدبخةمحافظوكان،الحريقمذافىالنسببفىألمايخة

بعوتحادثاالنهارمتمفعدالحادثموقعراراقدالداخيةووز!،يوتييما

كارثةأصأبأنهالحادث،)بوتييهوصفحينوفى،الضحاياجمرائل

بأنقاعنهعنعئر،فبهرلق"إبكاردتالدأخليةوز2ف!ن،مدينتهنشهدما

.)2(ألمانياتاريخفىالأجانبضدجريمةأخكلتحدالحادنة

،.ام3101/599/-الأوصطالرقصحيض)1(

.ام،2/3/599--الأو!الرقصبنة)2(
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عضريبنألماننجانأربمةعلى،ازوليجنمحك!ةحكتوتد

صجهذب3991عامالمدنةفىتركىمنزلحرقبته!ة)داتهمبمد

.اساءخسى

افقافاترمرزضدالجرائممسلسلفىأخرىجريمةعلىمجهرلردوأقدم

،)أوسنابروكمدتضواحىإحدىفىبنىي!حراقوذلك،المهاجرة

نأالثرطةوأكدت،اقركيةللجالةمجدأيضمبنىوهو،ألمانياكرب

حارقةزجاجاتعدةإضرامهفىوامحخدتشدالحربقأنتزكدالأدلة

وراعهوأن،الليلشالأخيرةالاعاتخلالالمجدبخاءعلىأليت

المتعلفرنع!دوقد،للأجانبمحاديةقكلفةألمانيةيميةمجسرعات

سلابعالذىالوقتفىألماياشالبوصيةلعائلةسكناحراقالىكذلك

نحوفبلأفدمواالفصريبنمنعددمحاكمةالألمانيةالإعلاموسائلفيه

عنآنذاكأسفرمماألمانياغربتركيةعائلةمنزلفىالنار)شحالعلىعامين

.)2(!يرتانخاتانيهمأشخاصثلالةمقل

مثددأحكصأ،بون)الألمانيةالحاصةفىالحناباتمحكةأ!درتوقد

خلمحاولةفىتررطها!شبشة33دهـما،يال!نة)تدعىألمايةامرأةعلى

أدىمما،حادبحكينرتجتهافىطفتهاإذ،سنةا7الصرمنتبئمضلةكاة

.+(فيهاالرئيىالريانمنجؤوق!الرتةعضلاتتمزقالى

مونستر-"جامغىتكلفقررتفدالألمانيةالداخيةرزارةأنيذممر

د!الأجانبضدالحنفاينحسالعنرسيةدراسةي!عدادالألمانيتين،ترر

خلالهامورصتالأجابعلىالاعتداءحالاتمنئاتسجلتأن

.ام99لمها.لم2،-سدن!6الحماصجفة)1(

.املم/3599لم22-الأوص!انرقصجنة)2(

.91/12/5916الأر!الرقصجت5
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الغازاستخداموكذلك،ضدمموالجدىالمىاقعذيبأسالب

علىالنار)اطلاقالصورلآوالإعداماتالحنسىوالاكداءللدموعالمميل

أسئلةإلىضرطيأ161العلساءأخضعوقد،(فارغبمسدسالضحيةصدغ

هدهأعدواأيايهاعلى،الأجانبمىوالموتفالمحلأوضاعحولمكثفة

.)1(الدراسة

،+4

.ام91/12/5991،23/2/699الأر!الرق!حفة)1(
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ةاليونانفىالعنصرية-

الملمةالجاليةعلىمركزةضغوطأضاكأدالاضطهادشوامدص

،واليونانتركيالن،لوزان"معامدةنصرصرغمالهجرةعلىلاجبارهم

الضلة،تراقيا5ن!ةوحاصة،الونانلمل!ىعادلةمعاطةتضنوالنى

مناليرلايةالحكومةتمنعجث،(ام)249سةلنهماعقدتوالتى

الملمين،جاليتهلألرادوتملكاتهأرضهل!عمنالمسلسةالجاليةأبناءمنيهاجر

الم!لة،الجاليةملكيةتفيصيحنىومذا،لليرنانيينالاباليعتسحولا

الى(ام)229شة84%س،الضل!ةتراقاافىبالفحلانخفضتالنى

قىية42الىقرية003منالمسل!ةالقرىعددوانخفض،حاليأ05%

واحد،طالقعنمساكنهمريادةمنالمسلينالحكومةتمغكصا،فقط

.)1(الممابشاءمنتمموكذلك

يسمحيدلمكورةالم!لل!عاهدةولالخالفة(ام)679عامونذ

تجييهماللطاتتقوميل،الاسلامبةالأونافى2مدباننحابللمسلبن

يحباليونانىالمواطةقانونأنكا،المل!ةالجالةرأىأخذدون

الخسبةأسقطتوقد،طويلةلقراتبالخارجأقاصاإذاالملعينمناطنه

.)2(القانونلهذاطقأالملمينآلافعن

تراقيا"لملىالتضامنجمبحةرئيىاأوغلىمصطفىاطابروأكد

الجنيةسحبقررتاليونانيةالحكرمةان،اسطنبول5مقرما،الغردة

خطةتحن!دالحكومةأنوذكر،الإقليمفىالمحلسينمنعددعنالرنايخة

بدفحمأو،الجهبحب)ما،المسلمينعددتقليصإلىتهدف

.+(للهجرة

أمينمحدالئحعلىبالقضتراقيافىاليونانيةاللطتقاكأوقد

.23ص-طلقصحع-كر!د)1(

.ام02/8/599-البصحة)2(

ما1/7/599،-الملردسش+(
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كرةلمدةالبنوأودعهالمسلسةالجالةقلشمقيأاخيرالذىأكا

تنصالذىاليولانىالدشرروكذلك،،لرزانامعامدةبدلكخارقةأشهر

الرنانبةاللطاتكلاتنيوس،والممتفداتالأديانحريةعلى13طدته

81لمدة(ام)099عامصد-شأحمدالملماليونانىالنافلاعتقال

.)1(الملينمماملةبإطعةعلأاليونانيةالحكومةلاتهامه،شهرأ

باسمالهير،أغاتقداذا.سسحدلحرقنطرفولىيرنانيرنقاموقد

بعدالحادثوفع،الضلةترايافىالتاريخيةالماجداخر،الدنصلاح.

)2(.ام13/3/399ليلةتصف

-لقتجبةأصرارآآناليرنانبةقبرصفىالثرطةأفادتوقد

عوةنتجة.نيقوجا"القبرصةالماصةشالونانىالثعلفىبم!جد

.)3(متطرفونوضمهاناسفة

المجرا-رومانيا-بلغارياقالعنصرية-

افلاثالدولمذهفىلهالمصادةالفاصرذمنفىالإسلامارقي

التاريخىالمراثفأ!بح،عديدةترونأاحتلوهاالذ!العئمانيينيالأتراك

المسل!بندفعفهابلدكلتحاولحيت،فيهاالملمةالحاليةعلىنقيلأعنأ

براي!ددعممابهاالملةالجالياتالدولهذهصحقتجث،الهجرةالى

مذهفىعمهاوالمنصربةوالاضطهادالطميرفعالمطالةالىالإسلامىالعالم

،انكالإسلامىالقصةلمزتمررفعتهاالتىالمذكرةفىافلاثالدول

لاغلاقمدمذلكومن،فيهيعيشرنالذىالمتردكطالرضعمن3لاإقاذ

يجتئعأناللطاتوتحرم،جد!دةماجد)قامةومنع،الماجدمنكئر

.فردأ)"(02منأكرالقائصةالماجدفى

.ام01/7/599-الأ!د!المالمسج!ة)1(

.اص،13ضال-الا!!ارعىسحلة)2(

اكل11،ضرال17-ا!عسحلة+(

.32،33ص-لالقمرحع-لكريد)4(
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الاضطهادمنالكئيرعالواقدحا!ةبصفةالبلغارالمسينأنيذكر

لاجباراللفاريةاللطاتح!لاتيذكروكبا،والتصبوالفصرية

فىبهمالزجأو،بلحاريةأساءإلىالإسلايةأسانهمتحييرعلىالملمين

!عالمحلماتالنساءاجباروكذلك،للهجرةدفعهمأو،الجرنغياهب

لآخر.آنمننجرىالمسارساتهذهولازالت،المسلينبيرالزواج

الملمينالأطفالبرقةتفومدوليةعصابةعنالتاركثفوقد

الاتجارلهدفدولار0002-0015ي!ينراوحبمبلغوتهريهمالبلغار

.)1بهم

اأخرىاوروبيةدولفىالعنصرية-

والمسلينالربضدبالحفصريةوفرنساكألمانيالثهرلاهرلنداأنرغم

بودتطالبحزل!ةوكيرحزلمةعنمريةأصراتظهرتقدأنهالاالمهاجرفى

المجحفى-الفرنسيةالويقةعلى-دمجهمالأقلعلىأوالأجات

المنصريةالنظرةبذهتنامىعلىساعدوفد،،ااملدتهموهالهولندى

بودوتطالبالحنصرىالنهجتتنىالنىالهرلديةالأحزا!بحضوجرد

حزبأقلوبصورة،03()!01المتطرفالصنصرىالحزبثل،المهاجرئ

الحدوشى!المصلى!ولكما-و!تبنى،.شأ(.*)ولالمسيجينالديمقراطيين

تطلبعنصريةآراء-هلفرسممديةفىالفتحمسجدناث،السلامجد

.مسنفبلأ)2(لهولداماكلأىعلىللفضاءالأجانببطرد

فىالمغالةال!بايةأالالرابطةأنصاراحركةدعت)بطلياوفى

بنادقاتجحمالوبخاصة،المهاجر!نعلىللوةللقرةللجرءعنصريتها

المدنبةالرراتلاخ!ادالأمنقواتتخدمهاالتى،المطاطى!الرصاعى

لهببتحمىالنىالدعواتهذهوو!ط،الدكانوربةالدولفىالخطرة

ام21/،/599-الملونصجنة)1(

.ام8/8/599-النبعجنة)2(
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وفرلموقفانتقاداتوردت)!طالىبمملهريظهرلاشكلضدالعنصرية

.)1(لهملمالدتهالإبطالىالداخلية

ضدالايعلأليةال!لطاتمىوالاعتقالاتالمداماتحملةأنارتوقد

حيت،الأصلايةالجاليةات!اداتالملينومازلالا!يةالمراكزبمض

،)يلانو،فىالإسلامىالثقافىالممهدمدر،شجانأنرر.اليئذكر

بلغتالإيطالةالعنصريةأن،حنريلألهوسلبتال!لطاتاقتحتالذى

سجدبناءعلىعلانيةاعترضالمجىاليينأنلالدكرالجدء،أوجها

لحضورالابطالىالنرابمجل!رنية،ييتىا)ريئدعتحتى،روما

.)2"المسجدافتتاحعلىاعتراضأالكاثوليكيةليانتر،اجماعةنظمتهاصلاة

بعضضدالهراواتالرطةاشخدتمدريدالأساليةالماصةوفى

فهاالرجلعلىلأجارهم،باحراندى.بخ!ةالمقيينالمغاربةالمهاجرلى

.)3(أحرىأماك!الى

تركبأ،شجرأاسهدفمتعمدبحر-شعصر-سنقامسوبسراوفى

أوتدوفد،الفرنكاتبملايينوحائر،أتراكثلالة)صايةعنأسفر

.)1(المىأرجاءمعظمفىالنيرانالحنمر-!د

11الأجانبحراهيةضدهطار-

شصالدولمنضابمائةنحوالطقالدانمركعاصةكوبهاجنوفى

للقاء،الأجانبكراهيةضدقطارإمقعلىالبطيقوج!هورياتأوروبا

الثابأبوعاتشهدحيث،سترابررح)فىالأورولىالثابمنآلاف

.9/11/15911-الأو!النرق!حبة)1(

ام/1/7599-الأو!الرقصبمه)2(

.2/11/5991-الأو!النرقصحت+(

.ام11/11/659-الجاةصحفة)،(
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إماريانالدانمركبةالاخصادوزرةوقالت،والتحصبالفصر!ةضد

يجباورربا)انالثسالدولوزراءمجلسرئاسةأيضأتتولىالتى،جيلمد

الايةفىوآخرون،الأولىالدرجةلركابضصوراتالىمقسومةتكرنألا

هذهمنالهدفانوأوضحت،وأ!ولهمثرتهملرنبحسبوافالثة

بحضفىالفطارويتوفف،العنصريةلاصصالسيمةمنافة،إثارةالحملة

.)1(،الفصربةلمكافحةن!ثاطاتاطارفىالأورويةالعواصم

ي!ء"

ام6518179-اصاةصحة)1(
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التعليم!ثانيأ

المرجهةالدراسيةوالمناهجالتحليمىالمظامعنالانجةالمشاكلتتعدد

،الدولهذهفىالغليمرزاراتقيمىأوروبافىالاسلايةالحالياتلأبناء

تبعهساثم،نذكرسا،رنشيتينمكييىفىاثكلهذهوننبلور

يلى:كما،والدلائلبالواهد

باوروبااالدرالمميةالمناهعفىوالمسلموقالاسلام-ا

زميلتهومحه،الألمانىالمشثرق،فلاتورىالجوادعبد)البرويمررقام

الباخينمنلر!فهاشاركسهحيةلدرامةاتوروشكا،الروفيورة

افىالمدريةالدييةالكتبعلىسلمكيروالآخرسلملعضهم،الألمان

منآخروعدد،وأباليا،ومرلدا،وانجيرا،وفرنسا،ألمايالطلابتدرس

بالألمانيةونثرتسنة1،نحو)عدادهااشغرقالدراسة..الأوروبيةالدول

بكولويا،للحلومالإسلاجمةالأكاديمة"خلالشوذلك،والرلةوالإنجليرية

ارتكزتوقد،نفسه،فلاتورىاالبرريخسوربهاالمد!مصبويئغلبألمانيا

الدبهالكتنظرةتناولت،أطيةأبعادخصسةعلىالخيليةالدراسة

والمجح،ء4علصالرسولوشخصبةوالقرآنالملينعند،الله)الىالمدرسية

،الأخرىبالأديانالاصلامعلاتةومألة،الؤآنىبالميرالأمةأوالاسلامى

ولريهأخلطأئمةأنالدراسةأثبتتوفد،والهردبةالنصرانيةوحاصة

الحقليةفىثمومن،اللاميدعقيةفىوبالتالى،الكبفىوقحأواضحين

افلأتالتىالخطرةالادعاءاتينوص،والمسينللأسلامونظرتهاالغريية

والقدرالقضاءعقيدةعلىوالحيب،التوحيدعقدةحقيقةفهمعدمالكتببها

.)1(،الالفةالكتبمنمأخودبمضهوأن،بالتاقضالقرآنوصف.و

.ام5/5/599-اللرنعج!ة)1(
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الحوارءتمرفىالمثاركون-الإسلايونوالباحئونالملاءأكدوقد

بدءعلىشة009مروربمناشةام599عامبريراالميحىالأسلامى

الإسلام!ورةلرهالأوروبيةالتحلي!يةالمناهجأن-الصييةالحروب

بالجامحاتالأستاذأالئافحىفرزيةاالدكتورةطرحتوقد،والملمين

والجغرافياالتاريخ!فىالآخرصررةحرلالمؤتمرفىبحثأ-الريسرية

ولرنساأسبانيااختارتأنبحد،المنوسطالبحرحوضوجنربشالفى

كتبأنفوزيةالدكتورةوأوضت،المشحيةلأورولاثملاتواليرنان

هـوحرش!،و،لرابرةأأنهمعلىالمسلينتصورأوروبافىوالجضا!ياالتاريخ

أنهمعلىالمسلمينصررتك!ا،،الغزو"بالإسلامىالفتحكلسةوتصف

القرآلىأنأيضأالكنبواعتبرت!دموىعفأ!حابوإ،دماءسفاكوإ

منوحىأنهونفت،للسلمين،مح!د!نما"ع!يخوىكتابمجرد

المناهجتلكخطورةأنالىبخهافىفوريةالدكتورةوأشارت،تمالىالله

فىيدخلمافإنوبالتايهد،الابتدائيةالصفوفلتلاميدئدسأنهاإلىتحرد

.)1(ذلكبحدلايخرجالقرةتلكفى،الدطغ5

وسويولرجى-مؤرخوهر-،هابسبررجأوتو!الن!ساوىابخيرويقول

عنالكثيريجهلونالأوروديبنان:الأورودىالرلمالىفىلعضويتهاضافة

ثعزفلاأورولافىالتعليمبرامجوأن،الإسلاموعنالإسلاميةالشعرب

تاريخية،حساسباتإلىتحيلهمسابقدر،بالفرآنحنىالأورول!ةالأجبال

الحيمية-المناهحتجة-الأورولىالإدراكفىحدنةظاهرةالىوأشار

الشاسىالفكريكيفبدورهبدأالدىالأصرليةمو!رعفىوت!نل

نأوالمشكلة،متطرفةكاتبهاترجدالثعر!كلأنضبرأ،الحديت

للدراسة-الأولىالشواتمنذمحهتنئأوالتى-الأورولىلدىالاصلامصورة

.)2(للإسلامالصحيحةللصفاهيم)نصال!دونالطرففىئخزل

.ام5/1/669-النصصمجمه)1(

.ام26/8،02/8/599-الأوصطالرقصجمة)2(
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الحوبمعالاسلابةللجالاتطيعيةعلافاتتقرمأنئحقللاإنهثم

علىلالطعنتزخركبعلىمدارسمفىأطفالهايئأالتىالأورولية

دركالىالثرمصا!منبهموتنزل،الاتهاماتلأسوأونته!هم،الملمين

منوتحط،والاجتصاعيةالئقافيةربجلالهموبحعدتهمبهموتزرى،الرحرش

منمدارسهمفىاللاميذئلفنهوما،الإنانيةا-لضارةتاريخفىمكانتهمشأن

ماحياتهممراحلفىويصاحبهم،أذمانهمفى-رسخمعليهموشرحالكتب

والظرةالعرقىوالاستملاءالمصبروحأملاهامعلرماتمنشربوا

عنالحديثممرضفىالمرضرعيةوالظرةالحققةعنلميدةفجاءت،العنمربة

كبعنالحديثإلىبفردالمدرسيةالكبعنوالحديث..الآخرىالضحوب

فىكبفهى،والمتخصصبنالقراءلجمهرة،والبهارللصفار:عامةالناريخ

الحيقة،وتتوحىالموضرعيةتيزمبجتكمابةلاعادةمراجمهإلىتحتاحاكثرها

حذفولااقا!لخوقائععلىجوردون،الأحفادوزرعالاثارةعنبيدةوتجئ

بيللاالذىللماضىطكأأصبتوالحقائقالوقائعفنلك،حقائفشثىء

هوالأحقادوتجنبالإثارةعنالابتمادالىبالدعرةالمقصودو)نما،تغييرهالى

آثاركانت)ذاهدا،التاريحوفائعمعالتعاملوطربقةوالتاولالعرضأسلر!

.الحامر)1(أبناءجاةفىأثرلهايدولم،زاكقدبوفائمهالاضىذلك

الإدمملامية.المدارسمنع-2

فىالإسلايةللجالياتالجديدةالأجالتراجهالتىالنحيمقضية)ن

يطلعفس،ذأنهابحدأزتلبهلتكادإنهابل،طحةاليرمتبدوأورولا

وألم-مرارة-بكلطركأنلابدالصيرةالملصةالراعممدهأوضاععلى

والتىالأورولىالمجسعفىبهمالمحدتةوالصعوياتوالمكلاتالأخطار

عنبيدأالزمنمرورمعالتياريجرفهمبأنالكيروالاحتمال،نهددمم

تخضعالأورولىالمجعفىواقحيميةالربريةفالمؤصسات،ودينهمايمانهم

.ام02/8/599الأو!النرقصجنة)1(
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ماديةبهسيةوتربويةثقانجةلقرالبوفقأصبغتوتيموشاهبملتصررات

فىحضورممنتيجةالكنشةافقافةبهذهالملمينأبخاءياثرأنيمكنبحيث

البه!ية.والقداماتالمواعظالأوروبيين6لرالهممعمدارسم

علىانقاحأأكثركانواربما،المسلمين*يينأوروبارفى..النربةفى

الراحد،ال!!ممبادئعلىأطفالهمتتئةلريدونأنهمإلا،الآخرئقافة

فىالح!رورائحة،اليلقصفبحدالمزلالىابتهتعودأنريدلاضهم

عضرةأو،المراهقةسنفىحاملأكليدهاولا،يدهافىصديقهاأو،فحها

أتامعلىترتعىليىملهىفىعاريةنصفأو،الخدراتمد!ىفر-شفى

.عرضومسفركةللومحمورةكأسرل!ةريدهالا،البو!)موبفى

عن،والأخير..الأولالدفاعخطعنيدافعرنأورولافىالمسلمينان

أقليةأىثلوهم،لهمطيعيأاتدادأأطفالهميكونآنع!،آسرمميهان

فلاالجحررةالجفتحةأوروباأما،الحاصمجت!حهمالىينتون،العالم!ى

قديمةلمفولاتتخيبلل،لالملينخاصامادامالمرففتمهمتشطع

..الملبنضدالمورونةالحدأئهالمراقصمنمكررةوأنماطمبفةوأحكام

سدرسينأو،لأطفالهمخاصةبفصولالمطالين،الأمورأولاء"حالةالىوتظر

،قادممرراصراع)منالصحافةوتتخوف،ارتا!نظرة،نلهمملصين

سخونةأكثرماكان،المرضرعحوللنحفيقاتمشفرةساخةعاو-شوتكمص

،11المدارسأبوابيدقمح!دا:القديمالعداءلميراثواشدعاة

منيأترالمولكنهم،دولهابخسبةيح!لولىأوروباملمىوعالبية

تفح،العسلفىناشة))سلاميةبلادمنقادمونالأصلفىهم،الهراء

مواطيهالمساعدةأفلةقيدتحركهاولا،برودةاممرياهفىالاردةأصابحها

!ا،الابقينا

تحتسنماذج-تحالىاللهبعون-الالةالطورفىوسوهـنتعرض

يلى:كماالتمليمبقصةيحلقفي!ا،الاملايةالحالةتجاهالأوبيةالدول
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بريطانياافى-

ألف001منأكثرمهم،نسمةميون2المل!ةالجالةعدديبئ

هذهتعيمقضيةوحول،ضة16-5لينأعصارهمتتراوحمسلمتل!يد

إسلامهتبلالبوبلمو!ىسنىأشهراسلام-سسفيقولالمسلمةالبراعم

مذهإن:8491-سلير-46عددالفطريةاالأمة.لمجلةحدبتفى

رزقنىأنبحدخاصة،وفكرىلالىوتنغلمضجعىوتقضتزرقالقضبة

مدارسهملليهردكاد!اذا،امي!نة-أساء-حسنةا.ناتثلاثالله

وللطائفة،نةمليوننصفعنيقل3وعدد-مدرمة21-الحاصة

0002وأيضأ،-مدرصة0021-الخاصةمدارسمكذلكالكاثوليهية

علىبالانماقالريطاليةالحكرمةتقوم،الانجبكاليةللبهسةتابعةمدرسة

.المدارسمذه

مدارساالمسيننحنلناتكونلا-إملاملرسفوالكلام-فلاذا

،أالإدفىدييةطائفةأكبرثانىالعددحيثمىنثكلولحن،الخاصة

ومذا،البريطانيةالتملييةالسلطاتمنمادىدعمعلىنحصللاولماذا

)ننا،(ام)089قانونأكدهالذىام449قانرنفىعليهفصرصالحق

إنئاءحقافصن،الآخررلىيدفعهاكماوالرصمالعرائبندفعمازلنا

معيحدثكمالفقلالهافىالسلطاتتساهموأن،الحاصةمدارسا

.الآحرس

يحملأنعامأ15ياهزمامنذيحاول،إسلام-سسفاأنئذكر

كلفىترفضولكها،اسلايةمدرسةبتمريلالبريطانيةالحكومةموافقةعلى

ورارةفىالرزلىةابلاشىالارونةارفضآخرهاوكان،مبررأىدونمرة

.)1((ام)599أغسطىضهرفىالاسلابةالمدرسةتموبلالبربطانبةابحلبم

لهاللسصاحلطاتيريطانيافىإسلايةجهةمنأممرتقدتوقد

.ام02/8/599-اسرنصعمة)1(
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فىالإصلامىوالمركز،المحصدىالم!جد:منل،بهاحاصةمدارسبخأشص

الحلقةومنظمة،الاكتايخةالاحت!اعيةالحدماتوجمية")برنت

.جيعها)1(زفضتالطاتهدهأنالا،الاسلاية

البريطانية،التعليموزارةفىمئولوذيحاول(ام9)69المامبدايةومع

فىالدفىدروسبثأنخلافتسوية،شبردجليان)الوزرةراسهموعلى

-!ركمثاورفىياتلىبلدةمىالمسل!ونالأمورأوياءدفعبعدماالمدارس

الاحتجاحومذا،الفصولمذهمنتليذ0015سحبالىانجيرابصال

وتخ!ض،أعرامعدةفدالبريطانيةالمدارسفىنوعهسالأكبرهر

حالفىسلمتلميذ0004يتأثرأن،)-وركنا!فىالحليسيةاللطات

فىالاصلاميةالح!يةعضو-،أمينهـمحصداتقدوقد،الخلافنطور

المدارساتحادمن،مويت)برايماوقال،التمليىالرضعهذا،باتلىا

لصالحلىالريطانيةالمدارسفىالد!دروسنظامانا:الاسلاية

المسيحيةهوالميطرالدينىالمهجيكونأنالمطقىغبرمنوأنه،المسلين

.،)2(المسلينسكيرعددفيهامناطقفى

فرنسا+.فى-

فىوالإسلامالعرب!ررة)كايهاحلالمن،نصرمارلين)عر!ت

يروت-الرل!ةالرحدةدراطتمركزالناشر-الفرنةالمدربةالكنص

والقراءةوالجغرافياالاركخفىفرنشأمدريأكابأ85منأممر(ام599

الناريخوعلىالواقععلىبأحكامتحفلالتىالبأى،الديخيةرالترل!ة

دفعةذلككلتقدبمعلياتعذرواذا،الحامالوجهوعلىالموفعوعلى

بقدرالاضاسلآبكرنلنوالاصتتاجاتالنساذجلبضيخارناف!ن،واحدة

بلى:ك!ااالدراسةهدهتحما

اكل.،.4شوال-16عور-الأمةمجله)1(

.م1123/6991الأرس!الرقصت)2(

.ام2/01/596الأو!طالرقصجت-مولهدىفهس+(
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اتدائية،مرحلنينالىبالتقميمالأخذمع،القراءكتفىالعرب-

العربعنمحظمهافىالمحتارةالنصوصأنالدراسةتلاحظ،وثائرية

صررةعلىالتعر!الفرنىالتلصيذيدأ،اقوألرجثمنوأله،والمسلمين

فىالقراءةفنصوص،واحدةولويرة،بكرةسنمنذوالمسلمالعرلى

وتفالبدهابشخصيانهاالصحراءصررةفىالر!حباةتصورالمفمدةالكنب

بنقديرحىممالمرقعهتحديدلاعالىفالصحراء،السبيةبمتهىوصفاتها

التبعية:وجهينأحدع!بقومالحياةشنمطأيشغوما،الوطنأوالمرطن

صفاتمحهميح!لرنآخرمكانالىانتقلوا)ذاوالرب،والمغامرة

والحمودامنظمصاعىمخمعمعلالمفارنةالخلفجثمىصحرانهم

اقبيةستكونالصررةسطقوشغب،وعقليأاخمصاديأمتحركمجتعتجاه

وفىأخرىلمرا-لالمحدةالكتفىلاحقأي!رزقدلماالاستمماروتبر!

.أخرىحفرل

تختلفلاالثالوىالتعليملىوالملينالربعنالممطاةالصررةونجد

الهجرةحلت،مكانأالصحراءكابفإن،الإطارنييرمعشقعماكيرأ

منكبرحانبعلىومعريينماديتينحالتينلرالتناتضوحل،حاترأ

تحققدان،المشحبلمننوعأتفار!كلبحعلمماوالتاقضبل،التصانر

الالتقاءطالعهمحنلهمتيحأفرادشة،فرد!أإلايكونفلن،ماتقارب

.هاكوكلأناكلأتظلالجساعةولكى،ويتعاثرنيتحابولىآخرفىبأفراد

!عتركزالكببحدالابتدلانيةالمرحلةفىالتاريخلمجالبالانتقال

غزومفابلوأبطالهمالعرنسي!بطرلاتوقيز،لفرنا،الأسلامىالغزو"

المؤلعة،)قرارمع،العر!منبطلأوقائدأىدكردونإصلامىعرلى

دوقهم.عزإلانالصبحضارةتفوقلذكرلالطعالمقرراتولهادة

الصبيةالح!لاتلتررحثيئأالمفرراتسحتالانريةالمرحلةوفى

،الحصلاتوصولواصفةالمسبحنبرواننهاكالحجاجبمحاناة)يامارالطة

وال!نعوبأوروبابشحو!ألحقتطكلمنناشة،نهايتهاعنومتحدئة
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الإملابةلبلدادالاسنع!اريةالحفبةنر!،.وكدلكساناةسالأسلابة

القحلف.ساحراجهابمحاولة

الحداءعنتحيرأالدراسةخلا!اتتةلىأنكلهذلكلحدعجبولا

كبفىالعربصررةتقديمعلىفالاصرار،والملم!للإسلامالكاكأ

كل،الصحراءمنيخرجردغزاةاقاريخرفى،الصحراءسكانالقراءة

فالكتب،الماضر!ةبالصررة،بحقالمؤلفةتصفهاصورةبتقديميسهمذلك

القديم،الوعىشصورة3تربل،بهتعزفولاالرلىالمالمتمرفلا

منالكلصةتح!لطبكلآخرعالموكأله،المغامر-شالرحالةوعىكانربما

مفى.

فالتلميذ،تعددةخياراتعبرأيصأالماضويةالصورةمذهتكشف

مناقنرابأأكثرقصةأيةالىيتعرفأنبدل،ولبلةلبلةأف!فصصالىيتعرف

ماكلالاتعرضفلاالواقعمنتقربمسائلإلىالاننقالنمساو)ذا،الراقع

جزانهمنيأوروبالحقتالنىوالأزمةمنلأالترول!سألة،حلافألل،جدلأثير

.العربعلىاللرمذلكفىوترقعاكل393رممانحرببحد

السلطاتأنبالذكريجدر،فرنافىالأسلاميةالمدارسوص

أيةتتلقىلاالمدارسهذهأنعنفضلأ،لشهاداتهاتقرفلاالفرنية

الروتانتيةللمدارستقدمالمعوناتتلكأنح!فى،الدولةصمحرنات

الضرائبحصيةمنتدفعالمحوناتتلكبأنعلأ،والهرديةوالكاثوليهية

التىالضرائبفإنئمومن،الفرنيرنالم!لمرنأدائهافىيسهماقى

الأسلاية.المدارسالا،كلهاالخاصةالدارسلدعمتوجهالمسلصونبدفمها

المانيا،فى-

مسل!أطملأ36(ر.)213فإن(ام)099عاماحصاءاتحسب

الأطفالرياضومنمنها8%0تخضعالىالألمانيةالمدارسفىتحلمتركيأ

لبماءالملسينلدىالماديةالامكانياتفىنقصوهناك،الكبسةلاشراف
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طعلألف03ترابة-سجدجثبرلينففى،بأبخائهمخا!ةأطعالرياض

سرىفهميفملأالذىالإصلامىالمعهد-سجد،الألمانيةبالمدارسملم

اقحجوزارةشدعمأىعلىيحصللاالممهدهذاوخى،طفلأ177

إدخالالوزارةوترفض،الأخرىللطولال!الحاصةالمدارسكائر،الألمايخة

الم!لينالمدارسونلاميذطبةعلىالمقررةالماهجفىالإسلايةاقرلمةطدة

الر!ةوررلالىعلىئلأوردكحاللدستورالكريمالقرآنمخالفةبدعوى

جؤشأنهع!دلكئعهمأنيحرزألا..لافاريا،!حكومةفىوالتعليم

الإسلامى،الفكرمامجعىالملمالطفل)قماءالىالرامىالبعيدالخطط

الرد!ةالحضارةمنتعفىوطهاالإسلايةالثحصيةمسخومحاولة

.)1(الزأ"لفة

ااخرىاوروبيةدولق-

فىالدولىالاسلا!مدهـالمصر!-عطيةالدفاجمالالدكنور

:فيقرل،الىجةالمدارسفىأبنائهتحليممألةفىتجربةله-لكسمبررج

عن!درتوقد،،لكسورح.بالأورويةبالمدرصةأبخائىألحقت

المذبصورةفى)ماالدنحهئدرسونأنهمفرجدت،بهاالعليمنصية

بالأخلاقي!ىماأو،الهوديةالديانةأو،البررتانتىأو،الكانوليكى

الىأولادىحؤلتولما،الأديانهذهلأحدأبائهدراصةفى!سلالمن

أساسعلىالأحلاقحصةتعطيهمالمدرصةأنتيتالأخلاقشبة

.)2(الحادى

إسلابةمدرسةيالاءإدننحالحكومةرفضتاالنروبحارفى

ملم-الحليموزوةرفضةالدكط-بالطلبتقدمقدوكان،ابتدائيما

دأالرفضقيرفىوحاء،لينتاء(على)ترولدالدكورهونرويجى

.ام066ما!-88عدد-الحهادرطلةمحلة)1(

.ام859كلنجر-95علد-الأمةمحله)2(
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خلالمنالنرويجةوالحياةالثقافةفىالمسلينأباء)دماجتريدالحكومة

التعليموزارةقراربأنالطلصمقدمردوقد،المامةالمدارسفىالدراسة

حريةشررالذىالمتحدةالأمعنالصادرالألانحقرقفيقعخالف

.بخاثهم)1(9الماصبالتحيمنوعاخيارفىالرالد-كأ

تامراإذاالماجدأثعلىغرامةالحكومةنفرض،الونان.وفى

ويفرم،أسبوعيأساعتينمنأكئرالمسملمينلأبخاءالأسلامىالدفييتعليم

رابطة"نددتوقد،الملةالجالةسدارسلحضفىبالتميمالمسيحيرن

الإسلامىالفمةلمؤتمرمذكرا-لهافىالاحراءاتبهده،الأسلامىالعالم

أبناءتحيمفىالتركيةاللغةبايتخداموطالبت،المكرمةمكةفىافاك

.المسبن)2(

ع!*"

.ام01/7/599-الا!ر!المالمصجنة)1(

.23ص-شطحعص-!كرصد)2(
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لجابا4لثأثا

علىبصرثمومن،الثقافيةالنعددبةفكرةفض2الأورولىالموفف)ن

بوجهمنافرئاوترر،للقبرلكرطالأورولىالوعاءفىالآخرتذويب

الذىأبورحافرانوااالمعروفالفرنىالباحثعهعبرطوهو،خاص

ما499أكربرفىباريرفىالمعقدة،النربفىالاسلام.ندوةفىذكر

والملش-بالماكللالأمريتعلقحينمقطبالآخريقرفونالعرنميينأناإ

رسالتهابداءفىرنجةوأظهرذلكتعدىإذاأما11بهيغرفرنلاالمبسحتى

.،محتمأسيكونرفضهفإلى،الحضارية

الذوبانعلىلاحبارهمالمسلينهويةسحقعلىلرنساتع!للذلك

باسيان،.كونىالفرنسىالدولةوررتعرماوهو،الإلدماجاباصم

بأنأطابهـعدما:قالحينام199عامفى!درلهشهبرتصريحفى

ألىالأسلامعلىيننىأنهبذلكأقصد،فرنشةصبغةداهناالاسلاميكون

ويتخلى،الدولةعن،هـالد-شفصليقلأنأى،الجمهررىالعهدبقبل

حاصة-الحجابوارتداء،الشداتوطلاق،الزوجاتتعددعن

اقىالحقوقنضىذلكينقبرلىالذ-ستمنحألىفرناوبوسع-لالمدارس

.،لمراطنبهاتمنحها

الحقمذاكانلوح!ى،حقو!مأدنىمنئحرمرنأوروبافىالمسلينان

الحركةتظلبينا،أحدأيزذىأن)طلاقأيمكنلاالرأسع!غطاءمو

نأأوروبافىمدرسةمد!بشطعفلا،الأورولىالقرارع!تشطرالصهبونية

ووجهه،المتيزالدينىبزيهالملمانيةالغرليةالمدرسةدخرلمنحاحامأبمغ

جاراتررددالذىولسانه،المهذبةعيرالئصضفاثرجانبيهعلىتتدلىالذى

يمغولبهه،الأديانحريةبححةهذامثليقلالأورولىالمجتمع..ممهرمةغير

والحبير.الندبلمنالضليةالحضارةمفامبمعلىالحرفبحجةالمحجبةالطالبة
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الطاقيةأو.اليا!رلكا،علىاعتراضأىعننقرأأوسعلم)تا

،الفياتصدورعلىالصلانتمليقعلىأو،اليهودرؤوسعلىاليهودية

هؤلاءشحوروجرحأحدتجاسرإدابمرامةتنفذالقوانيننجدالحكسعلىبل

فىالازدواحيةهدهلماذا:الناؤلتيرالمريبالأمرهذاان..أولئكأو

11المسلم!لمثاعرالاحترامعدمولماذا؟المواقف

فرنسا:فىالعطب-

ماوعادة،الحجابتضيةلآخرحينمنالفرنسيةالاحةعلىتطفر

ويأخذ،ملصاتمححباتبهاتوجدالتىالمدارسمنالرارةمذهتنطق

مطةالمحتلفةالاعلاموسائلتوتخذ،محصةجايةألمادأالمرصوعهدا

وترد،والنقاسقالحدال!يبهر،والمسلينالإسلامعلىحقدمالأبراز

،ومحارضصيدلينماالحامللرأىراستطلاعات،والمجلاتالحر،لدصفحات

رافض.وجاهل

(ام)599الماضىالحامنهايةفىأخرىمرةالحجابنصيماأنيرتوتد

سبالفرنسيةليلبمدينة،يدهـباثانويةمنفتباتتسعطردتمحيث

فرانسرا)الفرنسىاقرلةوز!قىارع!بناة،الىأسعطاءخلعرفضه!

المؤساتفىالديىالتمصبمظاهراحظرالحجابلح!باءو،

نطقةئانريات)حدىفىأخرىمحجبةطالة37فصلنمكا،التعيمية

عقال!ة.)جراعديتضمنلاالفرنسىالحليموز!قراربأنعلمأانانت.

المظاهريمىلاالذىضرنهانتقادعلىالترارمعار!ووئجح

وأن،الإسلاميةالمظمرموالمقصودأنالجمغفهمولر،المحطررةالديية

معانسحاسأوايهرديةالمسيحيةالدبنيةالمظاهروينليهالاباوىالحملى

الفرنى.التحلبمعلاية

للعنصربةالمامصة!اس.أو)س.همنظةرثي!المعارضينلينومن

يينالفائمالحلطابقاء)هوبالقرارالمقصودبأنصرحالذى،سلاهـفودى
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كان)ذاأاباهـوعلىأنورأى،والسلموالإرمالىواثماغبالأبخنى

الدينى،التحصبمظاهركليحظدألىالتحليمعلسانيةعلىبالفملحريصأ

قائلأ:،الرز-رعلمانيةفى،سيلااوشكك،واليهودىالمجىوسها

النحلبمشسساتلأعادةالماضلةالمحاولةوراءكانألهننىألابحبأ

.،الكائوليكىالخاص

القبولإلىالداع!آراءالفرنسية5المجار،اصحيفةنئرتوفد

فىتصربحاتهمنوالتوتد،الخصيةالحريةشنرعأباتجارهلالحجا!

.المجالمذا

علىشة002مضبعد:الراحلالرئبىقربنة-ميترانداشيل،8

الأديانمخلفاستيحابالحلالىمجتسايسنيلماذاالفرديةالثورة

الحجابكان)دا،ننقدمولاالرراءالىنتراجعأنناذلكفمحنى،والمافات

هى.كاالدبيةالمالدتبرلعيمايخننى،سيندينعننبيرأ

لالصدمةأشعرلااننى:،ليرى5مطران-ديكولترىابطرورك،ء

تلكأرىحينحفأأصدملكى،محجباتبساءالثارعفىألتقىحين

بلادنا.فىالحياءتخدشالتىالمظاهر

الذين:فرنسافىالأكراليهودىالحاخام-جولدمانآلان"*

تحصولىأناسهمبالمدارسالححابارتداءفىالملينلاتحقرفضرد

ول!،المتحصبونهمالملمانيين)نالآن..الواضحالشامحعنبحيدون

المندبنبن.

،!أهلهامنثامدوينهد)عارةعلبهالطقأنيمكنشهادةمذه

للرضوخدعتالمسلحينجانبمنالأصواتلحضألىعجبمنولكن

المحجاتالميات،المغر!ملك-النانىالح!دعاإذ،الفدنسيةللأوامر

المقابلفىدعاقدكانوإد،الححابارتداءعلىالإصرارعدمالى

ارتدلاله.علىتصررناللانىالعياتمعالتحتعدمإلىالفرنيماالسلطات
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الفرنىللتليفز-سنبارصمسحدعميدبكرأبودليلالدكثررمرحكحا

يالنهقاطحةدينيةفرورةلىالحجابارتداء.)لى:فقالكريبلرأى

القوانينيفذأنفرنسافىيميقالذىالمسلمعلىلان،الصغيراتللفيات

111،الضنية

لكللعفاللد،عقليصدقهيكادلازمننافىحدثالدىهذا)ن

استوعبحينوفى،بالحجابضاقألهإلااوالتقالغالتقالدصور

حلقه.فىتوتفالإسلامفإن،وافحلوالمللالأفكارمختلف

،داودنجمةأوصليارتجتهافىتحلقللمدرصةالفتاةتذهبأنلأسلا

..تتطرفوالثاية،تتحمل!الأولى،حجابأزسيلقاترتدمماأنيجوزولا

محادلأنهالايملامعنالأورويينعاليةأذهانفىالمشقرةالصورةلأن

تجبللئرسبيلأعندهميمدمظهرهمنمظهرفكلوبالتالى،للتطرف

،بالإسلامالمرنطةالمظاهربعضمعارضةفىالسرمووهذا،مواجهته

اليهودطاقيةينصا،مرفوضالإسلامىفالحجاب،المسلينعيرمنوقرلها

مقدرالراهباترأس،وغطاءمفكررةغيراليخوع!امة،مقبرلةاالكياها

العلحانية،ازاءالأديانمنموقفأليسعدممفالأمروبالالى،وستحب

.يخرهدونالأ!لامىالد-شمىستفموطلقدر

لحفليمكنلاوالذى،الأضياءلنالمدمقالخلطهذاذلكشتضح

وأشكالهم،،الناسأقلاءوبينالملصاليةبينالربطذلكمن،قولهمحا!د

إذا،الفولار.ياحفسقنضاه،الجدمأخذأحذهبتمذرمفرئمظقوهو

تجاحوقد،للاحنامكانإذاياحولا،المعلمنللوقايةأو،المودةالكان

المتدينين،ينظهرتإذاتح!لينصا،منلأ،الهييين.لينكانتإذااللحية

)ذايحاصبي!ا،الديكعرتهئةعلىشرهبصصمأنللئا!ويجرز

بالملانية،الأ!ولى!الالتزامكأمما،طاقيةاأو،غطرة!رأسهع!وضع

.لناسالحضاريةالخصيةطصيقرض

المضادةالحساييةلكن،الموضوعفىغاثبة،"المقعةالحجةإد
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فىللإصلامالمرسومةاننهةالصورةأننجكرأنلأحدولى،مبطرة

الضجة.هذهدىكببرأدورألعبتالصلىالوعى

فىحلقةسرىليىالحجابمغقرارأنفرنيردملمرنويحتقد

فىالاسلامىالوجردضدالموحهةالفرنيةالقراراتشطريلةسلسلة

المجنمععلىثفافنهملفرصللسلينمحاولةأىعرقلةبهدفلرنسا

11الملمايةياعىالذىالفرسى

بعودةحكتفد،سطراسورجامديةفىالأداريةالمحكةأنثذكر

حكتك!ا،الحجابارتداءبسببفصلهنتماللاتىالقياتلحض

بدفعالفرنشةالدولةعلىفرناشرقهنانىامدينةفىالاداريةالمحكصة

أحمدآيتسلوىالنابةلأهلضررأفرنسىفرنكألف05بلغ

إعادةوتم،(ام)599ورنيوضهرفىسدرشهامنلكلدها(عاط)15

.!رستها)1(الىالفتاة

!أخرىاوروبيةدولفىالحجاب

البريطانية،شا!شبىأبمفاطعةلباتملريةمد!ةمنحتبربطانبافى

.)2(الححابارتدائهنبشبالمدرسةالىالذهابمنسلتينفتلالين

بل-مدرضمامنلى-!حورلةائدعىسلةفناةفملتمكما

.+(الحجابارتدالهابسبأيضأ،وذلكعصلهامن

قبلمنئمارسالتىالقسبةالمصارساتالعريفعنغنىدلغارياوفى

الرىارتداءمنالساءمغذلكومن،ماكالملينضداللطت

الإسلامى.

.ام15/9/599-الأوص!الرقسجفة)1(

.ام16/1/069-الأمرامصسة)2(

.ام26/5/615-اسردصجت+(

153

http://www.al-maktabeh.com



الإسلامىبالدينالاعزاتعدم4رابعأ

نعلعله،الإسلامىلالدكالأوروليةالدرلمحظماعزافعدمإد

دأورعم،بهاالإسلاميةتالجابلهان!رضاقىالممثكلاتمىكثر

ؤأ-معظمفىاننىالدينإلهالمتينعددحيثمنيمئلالأسلامىالد-كأ

الاعترافتمذلكمعوتناقضأابهالاعترافيتمفلا،الدولهذه-كل

المسلين.عددعنيكليريقلاليهودعددأنرغملاليهودية

بهممغر!أنهالاألمأ03اليهودعدديتجاوزلاضلأألمانيافمى

وتلفزيرنية)ذاجةبرامجمىوالانيزاتالتمهيلاتمنكثرولديهم

..الحكومةلدكطالرسىقنبلهمولهم،!حفهمولهما!مخاصةومدارس

سلم.ملافيثلاثة!تقدهالذىالأمر

:هابررجفىالاملامىالمركزمد!،خالصىاحسانعلى)الثخيتول

الأقل،علىألفأ02أنباعهعدديلغأند-شبأىللاعترافكرطرنالألمان)ن

.)1(المسينعلىتطبقالروطومذه،قديمأدبخأيكونوأن

حقمنالحرمان،يالاسلامالاعترافعدمعلىالجرتةالمئكلاتومن

مدرسينلوايعلالحكوميةالمدارسفىالملبنلأبناءالإسلاىالد-تتمج

وكذلكاالم!يحىالد!دروسحضررمناسسينأنجاءا-إعفاء،مسل!ين

ماديأ-ودعمهاالاسلامىالمليملمزساتالحكومات)عانةمنالحرمان

،الملمونيدفمهاالىالضرأثس-الأساسمنبهاسحتاذامذا

والمساهمةأرضقطعوتخصصالماجدبباءالمتحلقةالمثكلاتركذلك

نقصفىالجثلةالحادةالمالةالمثاكلعنفضلأهذا،الغرضهذافى

.الحكرماتدعملحدموالخطاءالآئ!ة

ما1/01/989-تالحصسجلة1()
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السماحعدم،أيضأبالاسلامالاعترافعدمعنالاجمةالماكلوصن

والأعادالح!حةورمدىخىأوالعملأثاءبالصلاةالمسبنللحامل!

الاسلاية.

)جازةالأضحىوعيدالفملىعيد-سمىباتجارفرلامسلوطالبوقد

.1()أبوعأالت-سملالحياباليهودللتلاميذالساحبمدخاصةللسلين

الذبائحذبحفىانكلمواجهةأف!أالاعترافعدمعلىويترت

يالمسليم،خا!ةمقالرترفيرصعوبةوكدلك،الإسلايةالنر!ةحسب

11المصارىمقايرفىموتاهملدفنفيضطرون

عيم*ء

.ام28/،/596-الأخارصمة)1(
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ا!المحاز

اوووباقالإسلأمبةالجالباتواثعمننابعةم!ئ!حلأت

المختلصالزواج:اولآ

والإرهابالعنف8كانيأ

اخرىمشحلات8ثالثأ
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المختلطالزواج8اولأ

أورولا-فىالأسلايةالجالياتتراجهالىالمئاكلأخطرمىلمل

ضاكلشعهيجموما،المجلطالزواج-أيديهمكرسمنرهى

التالبن:الوعينالىالزواحهذاوتنرع،ممقدةاجت!اعة

المسلمة!بغروالمسلمزواج-ا

للصلأوروباالىالملمالثابقدومفتراتفىغالأذلكويحدث

فضلأ،النجىأوالافامةأوللعحلتهيلاتعلىوللحصول،الدراسةأو

كالأ--تحلىلاالىالأورول!ةالمرأةسيتروحالحهالرغة)شاععن

علىأبخةلكرنوأن،وررحهايهالرعابةنزهلهاالىالآسابةالحلفبةبالفبم

فهااكلفهانهلالتى،افقافةالقيملاحتلافونتيحة،وترليتهمأولاده

.الأطفالضحيها!ذمبشديدةبنزاعاتالزيجاتهذهمثلتهىماكئيرأ

حالةفىتكرنالأورو!ةالدولفىالقوان!أنبالذكرالجد!ومن

علىفتحصل،وروية11الزوجةصففىالطلاقأووالنراعالحلاف

الما"للعنفضل!-عقيدتهمعلىخطورةدلكوفى،الأطفالحضانة

الملم.الروحعانقعلىنكونافىالمادبة

تجربةمى،بالأبخاتاالزواجعنرائعمقالعلىاطلمثوقد

الفيمكتالهفىالرافعىصادقمصضالكيرالصيةلأدبشخصية

فيه:جاء،،القلماوحى

مى،ملماصايتزوجأجنيةاد،بأحبية..)خوانىياتئزوحوالا

قذلانف:ستفيه،حراثممدس

،الزواجفىحقهابصاعوصاع!ا،املةامرأةبرار:الأولى

.واحدة!ذه..وطيةجريمةوتلك
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هذافىوفضائلناطباعنافىالأجنبيةالأخلاقاتحام:وافاية

أخلاقية.جريمةومى،وصدعهبهاوتوهيهالرقىالاجتماع

اجتماعية.جريمةوهى،ونبادمائادىالرائعةالصوقدس:وافالثة

وهى،ولحكهيملكهلعونناسيتلىللأجبىالنكين:والرابعة

سياشة.جريمة

فىالهوىتحكيهثم،الملةأحتهغير)بثارهمناللمسلم:والحاسة

خزيأصيرورتهئم،المقبلةذريتهلبعفىالديىا!إلقاؤهتم،الد-ش

الثانيةالمنزلةفىويجحلونهنسايايأخذونهنكانراالذينالفاتحينلأجداده

دينية.جريمةومذه،لهارقيقأمىفأخذته4الزوجةبحد

،أعلاهعلىأسفلهيزثرالمكينهداأنكلهمذابمد:والسادسة

إنسانية.جريمةالسادسةوهذه،فظيعةجرانمخمىذلكنىلالىولا

محأ:نساءئلاثالزوجةتلكمنلىزكقدالأورولىالثطنإن

نأعىرفىاللحيننفت3،نفسيةوزوجة،قلةوزوحة،عقليةزوجة

،وحدهاصزوجةلأنها:ابخيثقال،واحدةإلافيهالىالنرقيةالمرأة

بذلكو)نها،بالنفىتمنزجولا،بالقلبتتصلولا،الحقلإلىتسرفلا

تكرنكصاإلاالزوجمعتكونلا،البمخة،الحىكيظة،جاملة

.الفلاخمعالارض

هذهأنبحدمنإلاعلتما،الرجيمالئيطانذلكعلىاللهلحنة

فىماسه،ترابهفىتبرهالذىكالنجممى،الحايةالحثنةالجاهلةالئرفبة

وأن،الممتنمةالعفةصموبةمنصعربتهاوأد،معدنهفىوجرهره،فحه

الدقجفاءمنجفاءهاوأد،بنفسهالممتزالحبخونةمنخثوتها

لايدخلهالذىالصبرلهاكانذلكبمجوعوأنها،المادةعلىالمتسامى

الطع.!سدهلاالذىوالأبئار،الثجةتلحقهلاالدىوالوفاءالمجز،

أرقولها،الحىوغلبنئ،دارمافىالجاةعفلولها،جاهلةهى
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ملص!أتكونأنتتزهلأنها،الطعوخ!،وحدهلزوجهاالزوجةمالى

الأوروية.كالمرأة،وأولئكوهؤلاءوذاكلهذاناعمأ

المأنئة،الأورربيةاافاع!ةالرفبقةتلكمن)خوانىيانترقحونطذا

روجةضمفتوتد،واحدأرجلألا،رجالأتكفىألرئةشفيهامابكل

تروةفىتمدماأسرعف!امجتعهافىالروحيةواشذل!،رأيهافىالأسرة

الزوجكانفإلى،والعهرالحيانةفإذا،الدارجمفتاحعمهاإلىعواطمهامن

الحربةلهابدعأنفحلبه-فلبهارجلبكونأنيظعلمنكوبأمننرمأ

معالمرأةبمنزلةالرعىالزرجمعتكرنأنذلكوصى،قبهازوجلخار

الثرعى.الزوجمعالمرأةبمرلةفامقوح،فاصق

مئهثمزمنأقلبهاالىبلغقدوكان،مخ!أمنحرصأالرحلكانر)ذا

مذافإن،الهوىبلذاتوتلذقتفلالحريةلهالمحدعألىفمليه،قبها

الفصلانتهىانانيةروايةولكنه،إنسانأعندهاليىالخيبالمنحرس

لل!ن،تلكغيربحوادثآخرفصلولدأ،الجميلةبخاظرهمنهاالجيل

منانصرفثاءونى،!ثاءكصاوحمقل،شاءماتبرمأنالروابةكهد

11الاب

ولاروحهاتعرفلامافرةتبهاالذىالمأفرنالحيقالثرفىوهذا

ويتركهاعاطفتهاعلىالحجابيضربأن!بدبالهما،الحجابجسمها

.الدارفىمحجوبةتكىلموإن،ثرفةفىمحبوسة

زوجهامعتكونقدالرلةالزوجةأنحدمنإلا)خرانىياعلتما

عبه،يمكهالنإنه11بهات..هبهات،دللهامعكالانحةالثرفى

،الناسذبابحتىفيهانرمدحثالةتكرنأنالالهالرفاءعلىيكرمهاولى

خلطنهلرذلكمعومى،مطصعهاالمكينهذايجملالذىهرفيأسها

دونوبخه،أمتهادونأقهترىإذ،تخلطلاناحيةفهالبقببخفها

جفها.
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با!لوانحياتهلتلوتبالأجبيةيأتىحينالرقىالرجل)نواللهأما

يكرنوقد..حياته!ا:ليو-شالاالألوانأزهىاخاريكونلا،الأتى

.القاعدةهىهذهولكن،كذطناك

المسلم!بغ!المسلمةزواج-2

أورول!برجالسلصاتكياتزواجفىشلخطرةمثكلةإنها

أصد--الأوروياتمنلنالفياتمؤ!ءأنوالمؤسف،ملمينغير

الإسلايةبلادهنصجنمنالفالبفىلانما،أوروبافىالمقياتأو

البقاءلهايضنيلعنالجتدوامةوفى،أوروبافىوالدراسةللممل

لتحصلأورولىمنتتزوجالدانمةالأقاتأو،أوروبافىممكنةخرةلأطول

سل!ة،أنهاعقبةعلىالغبوقي،والجنةوالمواطةالإقامةحقعلى

هذاعلىلبلدهاالتايعةالقضيةتوافقفلنوبالالى،مسلميخروالأورولى

بأنهالاذ!اءفىص!أأوبأ-أ،المحشمارالىوج)يجدلاذلكإزاء،الزواج

.الزواجلاتمام،بذلكضهادةلهتحرروفد..أسلم

نأبحدولكن،المضطربةحياتهامنحرجةمرحلةلذلكالقاةوتدخل

لا-لنرعبأأمرأوحالفت،ووطنهاأهلهاوفارفتوكرامفاعفنهاخسرت

علىالاسلاماذعىلان-الململجرالمسلصةزواجبتحريم-فيهل!

وهرمسلةمن-يزواجهفيفخرهرأما،خسارةإنها-اكقاددونالورق

بنغلهافدأنهذلكالىيضاف..وصدبفا!لهأ!دناثهأمام..سلمغير

وحصولهانهازواجهمقابلومقتاتأموالمنلديهاماعلىويحصل

الاقامة.على

*يه!
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رهابل!وا..لعنفا8نيأثا

الأخيرةالسنراتفىيخضعونأوروبافىالمقيمونوالمسل!ونالصب

الأميةالأجهزةتجلشوتدنيقوصاجحةوفحصترتفلحمليات

معلوطتشبكةفىوأشطهموأوصافهمأرضاعهموئدرح،الأوروية

العناصرمنينهمشخمىأىوحردعدممنللتأكداإلكنرونبة"أرشمية

الإصلامى،.التوفنزعةأصحابمنيكونشعلىوالنعرف،الألمالية

اللدانمنالقادمةالحلةللجساعاتالارماليةالأنت!معاقحاطفأو11

كافةبينلالشيقكلهذلكوينم،والمنابعةالرقابةنحتلوضمه،الإسلابة

عاممنذالأورولىالأتحاداتفاقيةبمقضتىالأورول!ةالدولفىالأمنأجهزة

فىعمفعملياتوقتكلحاالأميةالإجراءاتهذهودط،ام39!

الضية.الأورويةالدولمنأى

فىالأوروليةالمافذفىمرضوعينوالمحلصونالربيكرنوبذلك

الجالياتلتوضع،خاصةأضيةلإجراءاتوثسذعولىئتقبونالذينقاشة

.والغ!وضالشكركموضعوالأسلايةالمرد!ة

ماجزاءمىوفلقترترفىتعيثىأوروبافىالإسلاميةالجالياتإن

تزايدأبرزهاعيهمصبيةانمكاطتشالإرهالةالتفجيراتبمضحلفته

الرطةورقابةقيردوتثديد،الأورولىالمجمعفىوأ-لسا!االمنصريةالنزعة

يح!للالمنالملدأننقومضاعفةقانونيةإقامةالمسلينمنالمعيينعلى

منحفىالبالغاقئطدعنلابك،أوراقهايشكمللمأو،)قامةلطاقة

تائصة!ىوالاسلايةالعرل!ةالبدانأغليةأصبحتفقد،الدخرلتأشبرات

الأورولى.الأمنع!الخطرةالماطق

حليقىوح!اعاتالحدورةالنازيةالصنصريةالحركاتاتهرتوقد

الجاليةونجحعاتأفرادعلىبالاعداءفقاتالارهايةالممياتمذهوسالؤ
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و)يطاليا.وألمانيافرنافىوخا!الأورول!ةالعوا!شالحديدفىالإسلاية

والفرنسيين-الأوروبيينمثاعرألهبالذىاللبىالعامللكن

البثريةالتجمحاتوسطدصيةتفجراتمنفرنسافىوقعما-خا!ة

الأسلايةالحاعةهبيسىماإلىئحبتوالىالأنفاقمتروومحطات

كثرأأنالأوروليوناكتشفك!ا،،الجهادو)حساعة،الملحةالحزائربة

منقطاعاتاستيعابفىونجحوالسهم!ونالحماعاتتلكياداتمن

وهر،الأوروديةالمجصعاتمعمواجهةفىنفسهوضعالذىالملمالئاب

فىوالرغبةالئكوكبهاتحيطأوضاعفىالاسلايةالجالياتوضعما

الاعلاميةالحملاتوهذه،منهمللتخلصبكنلمإن،عددهمتقيص

اليصييةالأحزابت!ثيهوما،مسلمأوعرلىموماكلضدالميفة

تفجراتوقرعنابعإلىا!افة،انقلةوالجماعاتالمنصربةوالحركات

الأورولىالحامالرأكايئدأ!حذلككل..الأسلامباسمارتكابهائحلن

عيها.الحدوانومحاولةبهاوالاحتكاكأوروبافىالأسلاميةالجالياتإلى

كن)78%(أن(ام)599أيريلفىنثرللرأىايطلاعأظهروقد

الفرنسية-الويخجارر!صجفةأجرتهالدى-الاستطلاعهذاشصلهم

مجتحناعلىيثد!دحطرهمالإسلاميينالأصولبينإن:مقولةعلى!ففون

له.النصدىيجب

،بالارهابالإمملامإلقام

اطماعاتالىئشبالتىأوروبافىالمنفعمياتتيتلقد

تالعلاقمستركاعلىبالعنفتسمللإسلاموجهأقيزأنفىالإسلابة

هذاهناومنامعتصدأأسلوبأالصريحالارهابأصبحجث،الدوللنن

الاعلاموسائلتمارسهالذى-أحياناية!وسؤيخانيةبحسن-الخلط

نمرذجصياغةتمتمخصرةبمبارة،رالإرهالىلىوالصالململنالأورولى

والمسلينبالأسلامالارهابيقرن-الإعلامعلمبلفة-ثابت:لحو

16،
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عددفىابصالإصلامجماعاتصراعأدىأحرىناحيةومن،والرب

وارتكاب،اللطةمع-خا!ةوممر-الحزائرفىالصل!ةالدولمن

والصحيينالكتابضدثم،الأيخرةهذهرموزصدعنفعحيات

الحد!دفتعديخأكونهلحكمالإسلامأنالظنإلى-ذلكأدى-العلمانيين

11والأكراهالففعلىيقرمالسابقةالقرونفىالأمصارمن

أعداء)عطاءالىللمسيرالمشوبةالمنيفةالعياتمذهأدتوقد

علبها،بسبطرونالنىالصحفلعضكتاباتفىبدترابحةأورافأالإسلام

الإسلابةالجالاتلفضبةالببةالجواتنأجبحدىكببرأدورأنلعبحيت

مقرنألديهاأصحالذىللأسلامالمباشرالعداءحملاتخلالمنأوروبافى

.الدمرىبالارهاب

الحركاتيعض)رها!)دانةتتحولأنخطربلمؤسفلأصو)له

نفه.بالأسلامالارهابتهصةالصاقمحاولةإلىللأسلامالم!ة

الاعلامعلىبجد!دلي!الإرهاببأعمالالإسلايةالمج!وعاتربط)ن

سلقوديحدولم،بالإرهابالأسلامربطهرالآنالبارزالاتجاهأنالاالأورولى

الريطانية،الهرالدنريون.!حيفةفىيحملالذى،روزنعبدشين)مئل

غيرالأسلايةالأجنحة"الىيل،المتعلىفةالإسلاميةالحماعات)الىيثيرون

.،الارماييمعيرالاسلايبن!أواالإرها!ة

المألرفعنخروجألبهلونلاالارهاييينبأدالتعابيرهذهوترحى

11المألوفعنالخارجونممالإرمابيينكيرإنبلالاسلامعن

العربضدالاتهاماتلداولرابحةسوقتوجدأوروبادولاممرفى

تصريحاتمنالسوقمذهوتتمذى،)رهالىعملأىعقبفهاوالم!لين

الربكللايينالنثكيكأجراءوفى،الأوروبيينالزعماءبعضوموافف

المنصريةوالحركاتالأحزابأتباعمننفركحرأبأوروباوالم!لين

الملمينعلىنؤثرلاوالأعصالالأجراءومنه،علبمبالاعنداءالآورولية

الدوللهذهالسياسىالمناخعلىأ!أتؤئردانما،فحبأوروبادولفى
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ولادةوعرقلة،الأتياتاضطهادعلىوحضها،العص!لشجينها

هذهأنعنفضلأ،ال!عضالهايطمحالتىالثقافيةالتعدديةمحتحات

علىقزثروالإسلاميةالرليةبالدولأوروباصلاتعلىتنبالأجواء

دينها.والتقربللحوارالمبذولةالماعى

:هامتساؤل

نأأو،الإرهالىالنشاطعنأورولاتغاضىذلكيفىهلولكن

للفررالأورولىالمجتمعأمنيحرضونالدينوالمسل!ينالربتجاهتسكت

السلطاتتمجلأنأى،تمامأالحكىهوالمطوب..لاقعذ؟إ!والأذى

الرباتهامعلىالطربقققطعالأعمالبهذهالفانم!عىبالكنفالمحتصة

،الاتهاملهذاحدبوضعالرسيةالمؤسساتتفوم،وأنبالجلةوالمسلصين

الاقتصادتنميةلىالإسلايةللجالياتالإيجالىالدررعلىوالاكيد

من،بأنهفرنسا(-شراك)أوروبيةدولةرئيى!رحلفد،الأورولى

بوعىننصرفالىالمسلةوالجالةالإرها!ينالخلطعدمالضرورى

.،ومسولية

الملصينضدالاتهاماتسيلللجمكهذااشدراكيكفىهلولكن

اإلاالأرحح-!ميأ؟ا

فىالعرل!ةدلجالياتالحمايةتوفبرإملةالمرل!ةالدولأدرجتوقد

فإلى،(ام599نهاية)المتوسطةبرشلونةقسةأعمالجدولعلى،أوروبا

المهصة!بهذهالاضطلاعمنوالاسلاميةالرل!ةالدولشكىمدىأى

حلا!!
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أخرىمضحلات:ثالثأ

فىالاسلايةالحالاتراقعمنتغاقىالمئكلاتبعضتوجد

يلى:مافهاونذكر،المنكلاتمذهوتتنوع،أورويا

ال!نرعية،بالأححامال!ل-؟

الجددالمعتقبنخاصة،أوروبافىالمسلمينمنفيأأنالملاحظمن

علىالنرفةأرررباوملى،الأ!لاءأوروباسلىوكدلك،للأملام

حتى،ضاالاسلامعن!عرفردلا-برلداسل!ىمعظمثل-الأحص

يخه:ورداتقويمابعوانخبرأتتناوللوفديةمجلةفهذه،منهمالمنقمون

سسىاااللهبنصمد،اللهعدبنص!دعلىمصتسنة10013

.،الإسلابةالدولةومنظمالإسلام

وأجانأ،ورصولأداويى،للاصلاممزصسأ!البىيحتبرون!م

الأسلامأناعتبارعلىبهسيةأصعلىالأسلايةالدولةأمسىأنهيحتبرون

بحضعقولفىكرستالمفاهيممذه..،الكيسةمذابسمذب

وذكرياتأس!انهم!وىديخهممنيحرفرنلاالذىالولندييرالمملصين

أجدادهم.

فى،كل1413الأولىجسادىعدد-الإسلاممنارامجلةوتذكر

تحالمالمطقالجهلمدىيين،غرلأمرتفأ.برلندا،عناستطلاع!ا

وكانت-تألصيدةالمسجدخارجالىجاءت:المجلةتقول،الأسلام

مد!كرزاكيفتقعلى/الدكررعن-الذراج!مكوفةالر(سعاربة

بابعلىوقبلهاعانقهاحتىرآهاإنماالذىبرارموالاصلامىالمركز

11المجد

المسينمنبالنجاملتقابلاللادينيةالتفالدمذهفلكانتفبن
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المركز)دارةيترلىلرجلبالشةبختلفحتمأالموقففإد،الرلديين

رثي!نائب"مصتتولىاليدةمذهأنكا،صةباولالإطدمى

11،البولديةالأسلايةالجصية

إداإلاالأمانبرالىجاتليادةأهلأ!كونلاالملمالقيادىلأن

إعادةيستطعفكيفوالا،لهمتدرةليكولىديهتقالدعلىيحافظكان

تماسأ.يحهلونهاالتىدينهمأحكامالىالملبن

المميشة:مستوىتدنى-2

أوروبافىالاسلايةللجالاتوالاجتماعيةالاتصاديةال!وفان

حيث،جدأضعيفةتعدالأورولىالمجتمعفىالمصيشةمتوىإلىلالمامما

أنثطةفىماركهاإمكانياتبميقمماالدخولتدنىمىالم!ل!ونيمانى

وتفرفمهاانضالهاإلىبؤدىكما،الذانةالحهردحلالمنالاسلاصبةالدعرة

-شدىكما،الاحماعيةالأنشطةفىمثاركنهاوعدم،فيرةأحباءداحل

نشةلألىذلك،لأبخائهمالتحلييةالموياتانخفاضالىالففرعامل

المهنأصحابأوالعالشهمأوروبافىالإسلايةالحاليةمنكبيرة

الكادحة.الطقةمنفهم،والمتراضعةال!نانة

فضلأ،للأباءالكافىإلعيمفرصوانحارالدخرللانخفاضونكلأ

ضحلة،وئقافتهم،أميينيكونرنماعالبأوالأمهاتالآداءأنعن

.الآلناءعلىبدورهينمكىوهذا..!جةبالإسلامومعرلتهم

عنفضلأ،الإملاميةالحالةلأفرادالاتتصاديةالأحوالسؤ-سدىوقد

النرد!ة،الحياةلجرانبوملاحقهمالأياءانحرافإلى،اقحيممنالحظقلة

ما!أ.سلاحأأعداعممويععلى،والمسليمالأ!مصورةلثريه-فيدىمما

ع!يه"
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!بالإسلامالصلةضعف-3

الأورولةالبلدانفىالمقاملهميتقرالذفىالمسليمالآلاءمنممثر

ليهرن،الأباءبهايذكرونلاوبالالى،الإسلامتحالبم!لتهمتضحف

-سلبو3عدد،نجوزوبكاجلةعرضفاالنىالحفبعبماالفصةكهذهالماقبة

الحبللابنتهنرك،أوخنمححدايدعىعرلىأصلمنمسلملأب8591

عفيهمنالأبفأفاقأخلاقهاوساءتالثبانفصادقتالغاربعلى

ولكى،الاملامبتمالموذكرها،الصرابجادةالى)رجاعهاوحاول

الهرلديةلثرطةفانتكته،ففرلها،لهتألهفلم،تأخرتفدالنصيحة

استطعولكط،عيهالقهـوتهابنتهحضالةمنالأببحرمانأمرتالتى

ابتهأخبرالبحرعرضولى،المنربوطهالىعائدأوبأسرتهبهاايرب

!!...الجرفى!فهافألفتثنرجلمنسيزوجهاأنهكريمة

*ء"
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ثايصا!ا
اوروباقالإسلأم!للعهلالمضادةالجهودمشملأت

والثقافى.الإعلامىالتشويه)أولأ

الاستشراق4ثانيأ

الفحريةالازدواجية!ثالثأ

والاندماج..الهويةطمس8رابعأ

التنصير:خامسأ

والبهائيةوالقاديانيةالصهيونية)سادسأ
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والثقافىالإعلامىالتشويه)أولأ

فىمرتبةبهتحدقأنيمكناقىالأخالارأناليومالضبتصورفى

زالوقد،"الئرعيةالأحمرالحوفاككانفقد،الألرانحبلاثحة

هـ،واليابانالصين.الأصفرالحملىومناك،السويتىالاتحادتفكيكبعد

حبن.الىواخصاديأشايأاحتراؤهنموقد

الأخضرالخالر؟!ولمنوالضباورويافىفهناكالآنأما

المسختمارسفاكالاعلاموسائلولدأتمنهاليومكلجفونفهماالأملام"

والأمربيهونالحمروالفودالزنوجلهتعرضالذىالمسخم!ا،الاعلامى

.والإيطالونوالابانيونواليهودالجنوليون

الابانيرنيعدفلم،لجدأالإعلامىالمحذلكأو!افوذبت

الهردولا،إرهابيينالأيطاليونولا،متوخينالح!رالهنودولا،أشرارأ

خعين.قومأ

الىالتصوراتمذهانتقلتمامرعان،عديدةولظروف،وفجأة

الفيضةالصورةتماهللرحدهاوأصبحت،الإسلاميةالرلةالنخصبة

قيالأعلاموسا"للنضصورتهكحاالكريهالفوضرىابخعلليهودى

الناية.المالمبةالحرب

مرةالصورة،وعادتاليهودىذلك!ورةاخنفتمبةول!وف

والمصحفباليف!هيوننج!ةاضبحادتمفقد،طفيفتعديلمعأخرى

الأطلامى.والحجابالعربيةبالكريةالهوديةوالقبسوة،والباعة

الأخضراللرنأبماليومولماذا،الألوانلائحةحبالمداءلماذاأما

لأنذلك..!االأولىالمكانةيحنلالضبتصيفحسب،الاسلام.

الاسلام!ورومؤثرقرىتيارلروزيلاحظالآورولىالفكرىللإنتاجالمتابع
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بصبشهاالنىالاننصارحالةظلفىخاصة،الثبوعبةعنلدبلكحدو

عدوبوجودالانغ!همفىتيهللاوالتى،الباردةالحربانتهاءبعدالضب

.الاننصارفكرة!كدجدبد

بهددماالعسكريةالفوةمفرماتسيمنلكلاالحدوهذاأنورغم

نجعوالمسلمبنللصب!ورةتفدبمبنح!دالعرلىالإعلامأنإلا،الض!

الدماء.ومفكوال!فوالارهابوالاجراموالخلفالضعفلين

الحنفمصدربأنهمالضلىالإعلامفىوالم!لمرنالعربوظهر

قحك!هماللحالمالاقتصاديةالأزماتفىالمفاجئالمبوبانهم،والارهاب

ذلك.وغير،النفطأسعارفى

جهة،كلمنالضرباتويتل!عليهالمجنىلازالالإسلامأنوركم

الحدواخانةفىوضحهأنإلا،وقتأىدىبالحداءالغرتي!دأولى

ودوافحه.أسابهفىواقغلغل،الهالالعاتيجبأمرالحديد،

وصفالذىالنرلىالمؤرخ،اتوينىعدنجدهاهذهـالأسبابان

علىنفرماقالضبيةالفبةنجغلكىعدوص!حثبانهالضب

ومن،النظريةمذهع!القاءفىفلفتهالغر!بنىجث،،)الخدى

التىالريلةهىالزمانمنعقودأامتدتالتىالباردةالحربكانتمنا

واختلاق،شحربهمفىالتحدىسؤىلرحالغربساتامتغلها

الصواريح"أرمةالى،الحنا!رخيجاأزمةفس،المالمفىالمبهلات

النجوموحربالكرلىلةوالحربويتامالكنغوبحربمرورأ،النووية

،جريادا)وكزو،الصاقفى،صداماو،بنصافى،نوربيجااومكلة

الدولتدفعكانت،الميهبةالمالمفاطقمنوكيرها،والرسنةوهاييتى

ولم،ضعربهالدىالتحدىحالةلرفعالجفبةالإعلايةالآلةسحلةالضية

جامزفداءكبقيجدولم،الإسلامفىالاالدأئمةالتحدىحالةالغرببجد

الداممالخم!بمظهروأظهرها،عليهافركز،الايلاميةالأصرليةيرىللدبح

تخدمقلقةاعلايةحالةإلىوحولها،الدماءوسفكيالحنفوربطهاعبه
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فلكهافىوالدأئرةالرل!ةالثعوبلتخوبفوالتحفر،.اقحدىهدف

ا!لة.نلكلتمبق

اليهو-شفىالعقيدةموضعتخلالضبفىوالتحدىالمراعفكرةإن

وضاك،،الأولمباجالفرق،الآلهةا!راعفهاك،القدممنذالفقافى

منالصراعهذهجرهوسا،الاوديساوإ،"الألاذةفىالأماطيرصراع

والفارية،الرومالبةالدولةصراعثم،و)أثا،،أسبرطةالنحرب

وشالالأندل!ثم،الإسلاممعالصليبىالصراعثم،والإسلاموالرومانية

.والبقانالقوقازوأخيرأ،أفريقا

الجرايدللعداءحطرةسلثراتيلاحظالضل!ةالأعلاملوسائلالمتتغان

الحررمذاوتركبز،هناكالإسلا!يةوالجالاتوالملمينالأسلامضد

الى:اشادأ،بخطررتها،الومىإ

وتحاليمه.ل!سلامالغربوكابمفكرىلبمضالمحلوطالفهم-ا

الم!لمينلبضالاذةالتصرفاتبحضعلىالاضواءتسليط-2

خلالها.منالإسلامورؤية

مكثمة،وبمورة،الأمورلهذهرووجالضلىالاعلامأنالمرسفوالأمر

مفكرىبحضوا!بح،عليهاالضؤوالقاءننرهافىوتوسع،مؤحرأ

وأن،حقيقىخطرآلهع!الإسلاميصنفونالعربوسياسيىرخبراء

حكر!تهمتجاهبهئشهانلاتهديدأيخلرنالبلدالىمذهفىالمسلين

عناوينتبرزأوروبافىكبرىوصحفمجلاتوأ!بحت،وثحو!م

-الخضراءالراية)خطرتدومشوتحذر،والاستفزازالاثارةعايةفىرئيشة

ظلال1،،الإسلامئفبرناهل)11،العالمبحنلالله":مثل،،الإسلام

نيرالىأ،،الشيرعيةانحسارلحدالمراغيملأاالاصلام،،المتطولةالمآدن

،:المصطحات)حربوظهرت،،الإسلايةالحمهورياتفىجامحة

الأحياء،الإرهاييون-الضاليون-المتطرفون-الآصولبرن-المنعصبرن

إلخ....الإسلاميةالمحوة-الأسلامىالحو-الاسلامىوالبمث
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حتى،الظالمةرالاخراءاتالمغالطاتمنالمسلسلهذايستروهكذا

وأشكاليهابتطرقلامصداقيةلإعلامهبأن!دققدذاتهالنربألى

الأداءخالفوان،تنتكسولا..تتغيرلا!داقية3س!ى،تهسة

،أفمالونقررت،كاملةنظركاتئيتوفد،الادعاءأوالدعوىالاعلامى

اليقينى.التصديقهذاعلىباء..مسالكومورست،صاقص6لخذتو

بالإسلامتملقفيماالكذ!يتعدالغربفىالإعلاميينمنفيأإن

بضعأو،ابنداءالكادبةالنهةيحهز،"أحدهملكأدطحتى،والمسلمين

وأ،موقفهتعززالتىالقرائنأوالأدلةيحتصثم،جداولفىالتهمأرقام

المتوعة:الإعلاميةالأشكالفىذلكتدىوقد،الفاركةجداولهتملأ

..و..ر:الشفما-التليفزوون-الاذاعة-المجلة-الصجفة-الكناب

هذاخضمفىالمزعومةالإعلاميةالمصداقيةتتحفقأوتصحفكيف،و..

الأكاذيب.منالطرفان

الملكىالمحهدأصدرهالذىالكابفىأهلها،منشاهداوشهد

بعنوانلريطانيافىواحترامهوزنهلهمحهدوهر،لندنافىالدوليةلثنرلى

وصاثلاإن:ذكرالدىامكدوال)دييدلكاقي،والصب)أوروبا

الأذهانتوجيهفىنفسىتأثيرإحداثفىكيردورلهاكانالضبيةالإعلام

بظلاليخيموكأنهللأسلامصررةررسم،(الملمالمدو)فكرةنحر

.،الضبفوقتهديده

عرلىأوسلملكلمةمدلرلمناكثر،الضىالتأثيراذلكأفرزوقد

قضا!اتاولفىوالتلقانيةالجصردالبضعدتحفىففد،الغرلىالذهنفى

ناقةعلىمحمولأالمسلمتصر!منأحيالأنراهماهذا!سروقد،الحياة

محمد!الىالمشربالئعبذلكتعنىوقد..تقلبدىعرلىلجبا!

تستهمفىالصورةهذهوتبدو،الربحز!ةعلىاسولىالذى-

!لاة)و،مح!ددت.ثلعباراتوترديد،الحصديين!بأحبانأالمملين

عدتصى،وقدونبيهالاسلا!الدتالىالاساحةبهذاويقصدمحمد،
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نأمقولةمنهذابانوفد،الرسعفىوالرغبةالسياسىالف!الآخرالبعض

الجصاعاتتلكأيضأالبضعدتعنىوتد،السبصبحدالثرالإسلام

الظنمذاالىويدفعهم،الاقنصادىالملمينتخل!لدلبلالكولالحاطة

.الا!مفىوالفدرالفصاءلمفبدةالصحبحفهصهمعدم

الراهد!ضاقاليةالطورفىتحالىاللهلعرننستعرضوسرف

من،والمملينل!ملامالمتع!دالضلىالأعلامىالثريهعلىوالدلائل

النالبة:الإعلايةئلالوطخلال

،والجلاتالصضا-

ما9!51/6/0فىالبربطابة،نلبجرا!صنداى)صحيفةشرت-

ضدشدبدأتحيزأتضنت،الأسلامبفبرناهلا:بعنرانالرتييةافتناحيتها

أوروبا.فىالاملامانتار

ما7/9199/فىتقرءأالبريطنية،الايديدنت،صحيفةكرت-

الاسلابةللجمهورباتالدبلشكردالإسلابةالأ!ولةأنالىفبهأشارت

!بها.الإسلاىالدسوحدرتالحديدة

ذكرت،الريطايةاتايمزصنداى.صجفةاخاحيةوفىذلكوتي-

يبنى-انهارهقبل-الوديتىوالانحادالغرب)نا:الأصولىالهديدعى

الجرشواطئمنيمتد،هاثلأصولى)طرمى)صفينلمواجهةيتمداأن

الصبن.حدودالىالوس!آسباالىأفريقياشمالفىالمتوسط

تايمز،الصنداىاصجفةفىكتتمتصهبة)نجلبزبةكانة-

دولةالىالآلىيحتاحلاالعالمإلىا:قالتام23/7/599فىالبريطانية

،،كاقرابالمسلمينوغير،كالكلابالناءفيهائماكلأخرى)سلاجة

زميلةحضادةعلاقةوأتاتزوحهاتركتفقد،كأخلاقهاالكاتةورأى

العربضدالحنصبةاشهنتوفد،مضائحهاالصحفونثرت،لها

دأئمأ.والملبن
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)ذا:البريطالية،تايمزالفا!ال"صجفةقالتام099عاموفى-

علهانج!،أوروباشرقفىالدجمفراطبةالاتجاهاتننجعأمريكاكانت

تدرىأندونتدفعبدلكلأنها،الإسلامىالمالمفىذلكتثمحعألا

السلملأ.زمامقسثمبالأصولين

،تلجرافصداى)صحيفةثرتام199عامأوائلوفى-

الوجه5:بصنوان،ثورندوربيرجر!ادمقالأ(111أيضأ)الريطانية

و)ن،يميشسوفالأطلىشمالحلف.ان.فبهقال،ل!سلامالقببح

المج!وعةهذهوضبقى،منركةأصاسيةقيملهادولمجرعةيقىالضب

.،الإسلامىاقملىفهو،خارحىبخكلالنررخلالمىمعأمتاسكة

عظيةحضارةكانالذىالاسلام)دا:الصحيفةنضىدكرتكما-

.،الإخضاعإلايسنحقلالدانأعدوأفأصبحالحطقد،محهاالحوارنتحق

والحليقاتالمقالاتيلترقفلم،كذلك،يربطانياو!ى-

صة،518التركى،الوحنىاعنام699نما!فىوالأخاروالخقيقات

تحولت،وتزوجهابلادهالى،كوكسارةاالانجيز!ةالفتاةخطفالذى

المس!رمةالأنلاموأخذت،ولبةلبةألف!لرواباتلطلة،ايارة

الذكررية،ابرمرزهغربوتصوهـعالمالحيالاتتجغذيةوالمدصمة

اإالأررول!ة،الأنرثة.لاصطادالجروراءماالىالهاجسة

تزوجها،لقدا1حدثماذا..!يرةبريطانيةخاةأحبتركىشاب

الإفرنج،طبولاوأخذت،الدعايةأجهزةتلقفتهاالنىالأ!ورةتجت

بالطاولتجرأتمنقرضةوحفارة،دونية.ئقافةعلىالحربمحلةلالقرع

11،الحالمأسياداعلى

القرننهايةرائعةلاعتبرتأورودىشابمعالفصةنضحصلتلو

الى،وجرلبيتروبو.ذكرباتبحبد،صبنسانبأ)فبلمأونصلحالفربن

خطأمحردالمرضرعلاعئبرنقدمنضاككانولو..والقلوبالحيونتدمى

ارتكتولو..بأسرما،أمةاخطاإلىالفردىالحطأتحويلدون،شخصى
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وعاشرتأملهاشوهرتالمحدراتوأدتريخفانهاأفعال،كوكسارة5

الدولةولأقدمت،والتطورالتقدمافرازاتمنالأصلاكترسنأفهاأكبرهوس

نجرأتبل،ذلكنفحللمولكها،محهوتشبيحبحتىوطفلهااعالتهاعلى

والغضب.اللحنةفاشحقت،أوروبافىالجديدالجيلتقاليدعلىوكلردت

الشابكالتالموضرعتناولتالتىوالمجلاتالصحفعاو-شمحطم

أمةبسيرةالفردىالحادتراب!،والمتخلفالمحتلفاللآخروالثتائم

.المنكورة6لهاعادتاولة،والمافىالحضارىرتاريخها

المسليمعنبقالمالى،الئقافيةالحنصريةأالحملةهذهفىماأخطر

أفكار)شاحئيدللآحرمضادةلئقافةالأياممعلتحولتكرارهبل،فحب

!إمنكأفضلأنا:نفهالمدأمعمختلفبسياق،والفاشةالازية

تخطط،ودونلمفوية،الأفربحيةالحملات"مذهتتمهل:السؤال

الآضضدوضصودمظماعتداءحريةأوفحلأ،رأىصيةممماوهل

!أزوجهاوكذلك،سارةضحيتهاكانت،ايخلف

أفردتام599طيوفى،نيوزويك)مجلةمنعادىكيرعددوفى-

اأوروباتحذكلصيحةكأنهعنوانتحتصمحاتهامنكبيرأعددأ

المسليم،منالأوروليينلدىالرعببتعلىالمجلةحرصت111المسلة

دأيكلكنوما،فبهاالمسلسينأعدادتزايدسعأورولامستقبلع!فنساءلت

تذكرأدالمجلةلحصدتوقد،الأوروليةالقارةفىالحياةوجهتبيرش-ئرديه

الصييما.بالحملاتأوروبا

يدئمئلأبانيةلحلةالغلافصورةكانت)8891(ستبموفى-

خربطةنلبفىويغ!دهل!سلامكرمزبالشفيمسكالملمينأحد

أبانيا.فىيتغلغلالإسلام:للصورةالمصاحبالتمليقوكان(سانيا،

مقاطحةفىالصادرة،أرالكامجلةثرت1()599مارسوفى-

جهوفى،عالىلاتلرافصات!ورحرلكريمةقرآنيةآياتبألمايا،كولونياا
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الأزهررجالطمنعددمعهمتضاش-المصريينالمحابنبعضرفع

مصر.يدخولللسجلةلسماحهاالثقافةوزارةعلىدعوى-المامةوالثخصيات

ناتوسالفرنسية،لوبوانامحلةدئت)،991(أكتوبرأولوفى-

61سمطولأصحفيأتحفيقأنث!رتنقد،والمسلمينالإسلامضدالحر!

الرسرلعن،ماكاريانكريخباناالفرنشةللكاتبة11،تأمل5كاملة!فحة

أنهازعتبصبررالموضوعوزودت،،لمح!دالحقيمةالجاة!:بحنوان!إش

اللهرضى-اللهرسولبنتوفاطمة،طالبألىبنوعلىوالصحابةللرسول

علىوضعتهأنهابالمو!وعالمجلةاهت!اممنربلغ،السلامعليهوجبريل-عنهم

جبريل.شالوحىيتلقىومرللرصرلمزعومبرسمكلهالغلاف

الإسلابةللشاعرتحدسالرسومتلكنثرتملهداالنظدوبصرف

فىوردماموالأممفإن،صحالىأولىخيالىرسمأىترفضالتى

وتدوبنهالقرآننزولفىالتئكيكننضمنواتراءاتكاذببمنالموضرع

وأك،بمفلهوالمتصرفونالفلاسفةأتىالدىوأيلولهللغتهوالتنديدوتجحيحه

محمدأوأن،لاسهويسجدوناسأ19لهالدىمحمدأ!دونالمليم

لإضفاءالسابقينبالديالخينربطهومختلقلامرتهوصاثغالقرآنمؤلفهو

الساعة،لأحداثوفقأوكبأحريمأيضملاالقرآنوأن،ديهعلىالرعية

سنحتى،الهويةالمجهرل5محمدسيدناشخصفىالثيهكيتضنكما

الزوجاتينجمعوأنهضهرانهعلىوالتأكبد،أيهلىوالشكيك،الأربعبن

ك!ا،الملميرلإثراءالمعاركواخنلقالهودمعانفاقهنقضوأئه،والخيلات

اليهودوانهم،للسيحيينتملقأعنهاعدلثم،لهمتملقأالهودطقوسأخذأنه

والنزواتالاريخبتحريفالراثاتهاميتضنكما،عيسىقتلةبأنهم

11.إجباريأوليسعائةبانهاممرنبطلهوالحجا!أما،الأسلاية

!والتليفزيونالسينما-2

بمناظر-والمسلمالعردىرمز-والمقالالكويةنقرنالعالميةالسيحافى

بسحرية.نحرضهمكاربكانيريةصورأو،ممجرجةتصرفاتأو،مثينة
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حلقات)5991(العامنهايةفىالأورولىالتيفزرونعرضوقد

العنفد-تالأصلامأنحولتدوراوالخنحر،1الإسلاما:بفوادفابعة

لمجرديغنفونهسمعوأيضأبل،كقولهلاسكلمعالدماءو)راقة

.رشدىلحاندم)هدار!تاوىدلكفىويهدون،الخلاف

القرآن..طرارئاحالةعنرانهفرنسى)نتاجمنفيلمكرضكا

صثهورتجيبةأفلاممفدم!دمه،دقبقة06مدته،11:الكلاشينكر!

إخراجمنومر،وآخرون،كافادامارىجانااسه،الفرسيةاليصافى

بمصرنه.!ىاليلموعوان،،لاليسانافيلببالمرنسىالمحرج

خيثجهدبذلعلىالمجلفةبقنر6لهالفرنىاقيفزروددأبوقد

الفرنيينائمقفينيخعصارحتى،والمملمينالإسلامضدالكراميةلاثارة

لرامحه،وفىشاشتهعلىالظمورمنالفرنشةاللوثةليكالممار!ىالبارزفى

وإنصافاتفهمأ!رهممنومو،بررجافرانوا.الموو!الفرنىرالباحث

الابالظهورلهئصحلاحيت،الضيبالموقفهدالضحايانمرذجلل!سلمين

ولشالألمانبهويشحيناتى)آر.فرنسبةألمانيةتلبفزيونيةقاةبرامجفى

11المرنيرن

تحلقمهمةاعلابةدراسة6991(بار)ألمانبافىصدرتوند

بها-الأحنبيةللجالاتبافشةأوروبافىالتليفر-سنيلبالذىلالدور

الىالادرةوشهالقيلةالأهيةلدةفانتقدت-المملينمىومعظسهم

دولبسةندعيهماعكىعلى،نجامهاالأوروبيةاللفزةمحطاتتولبها

الأجانب.)دماجفىرنجتهامنالأورولىالاتحاد

الحالاتمشولىمنبهيرعددنظروجهةالدراتأوردتكصا

الدراساتمركزرئي!صنفاروقالتركىالبروفيورصهم،الأجنية

وسائلاهتحامقلةمنقلقهعنأعربالذى،الألمانبة،إي!ن)بمدينةاقركية

دفعمما،وماكلهمالمسلم!بفضاباالنبفزيونوخاصةالألمانيةالأعلام

تليفزبونمحطاتإلثاءالىوالنركيةالألمانبةالخاربةالمزساتلعض
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فىخاصة،الأعلالاتطريقعنالخارةهدمهااقركيةلاللغةتثخا!ة

التركية.التج!عاتفاطق

للجالياتمرجهةبرامجتخصيعىضرورةالىالإعلاميةالدراسةودعت

باثرةالرس!يةشبه،والثاليةالأولى،الألمانىالتليفزيولىمحطاتبنهاالأجية

الثانىالجليندمجبهدفالألمايةالرلاياتفىاقلييةمحطاتطر-شعنأو

الدييةبهويتهمالاخفاظمعالألمانىبالمجتحالمسلمةالجالبةأبناءمنوافا!

بهم.الحاصةوالاخاعبةواففافبة

بئونالاكراثعدمعنالناجةالمثاكلالمذكررةالدراسةوناقحت

تحلتىمزدوجةمثاكلوهى،والألمالىالأورولىالتليفزيودفىالأجاب

منمعهميضثرنالذكأالأجافتواجهاقىبالماكلالأوروبيينبجهل

والاجتماعيةوالاخصاديةاليايةالجاةلحقبقةالأجانبمعرفةوعدم،جهة

الهوةاتاعسنر!دمما،أخرىناجةمنالأجبىالمجعفىوالثقافية

الأجانب.ضدالحداءموجةويضاعف

الصحافةمؤسساتتقدمهاالنىالمنرهةالصررةالدراسةاتقدتكما

سلبية،صررةاختياروتصدالأحانبعنالأورولىالييفز-!نومحطات

وواقعية.سضرعيةصورتقديممىبدلأ

رسمية؟تصريحات-2

عدوعنللحثالضلىالإعدادلبدايةالدقيقالخديدعيايصب

لتأمل)8591(عاممناعتبارألااقاححسبنبدأولكنجديد،

التالة:الرسيةالتصريحات

تولىبمد!نيكسوناالأبقالأمريكىالرثىقال8591عامفى-

روسياعلىيجب):الابقالسريتىالاتحادفىلللطة،جور؟لوفا

.،الاصلايةالأصوليةلضربحاس!أتعاونأتعقداأنوأمريكا
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الحارجيةوزكلكينجرااهرىألقى0991عامرد!عفى-

فيه:قال،الدولىالتحارةلصفةالوىالمؤقرأمامخطالأالأشقالأمريكى

والأسلامىالمرلىالمالممىمواحهعتهاالؤبعلىالىالجديدةالحبهةإنا

.،للضبالحديدالحدولاتجاره

كتابهفىأيضأأيكون.الأسبقالأمربكىالرئيىيقولكما-

فىالروجةالرعامةتتزعأنالمتحدةالولاياتعلى))ن:،حرببلانصر)

.،والاخصاديةالسكريةالزعاتانترعتمنل!ا،الحالم

إلى5:،النرصةااخاعىالأيخركابهفى،ليكسوناويقرل-

،قحمرقعيرألهمعلىالملمينإلىواحدةنظرةيظرونالغربيينمحظم

.،بمضهمحافاالحظأدالا،عقلاي!كيربرابرة

))ن:الهجرةعنالفرنسىالمولبارو،كلردجاناوفال-

.،الضبمستفلعلىالحطرمرالإسلام

ببعن،يزانافرانسواالسالقالفرنىالرئىشئلوعدما-

الأصوليةيحاربلأنهناعدهبها:قال،الراقطاغيةلصداممساعدته

.،لمصالحناأكبرتهد!دأتمنلالى)!انفىالايلامية

ومدهـمعهد،الشاصبةالعلومأشاذ،هيتينجنونصمويل)ذكر-

فررنابمجلةمقالةفىهارفاردنجامحةالاشرايجيةللدراساتأولينحون

الإسلامأنا:،الحضاراتصدام.:بمنران3991سةالأمرييهة،أفيرز

أكرهاأنهالا،الاطلاقعلىحيريةاليومالأديانأشدوأنه،دمريةحدودله

أصبحتأنهايلحتىمدويةشهرةالمقالةهذهلالتوتد،اوعنفأتنالية

المشفبل.تحدياتمواجهةفىللفرباطدبدةالاصنراتيجيةالخ!

نأمنيحذرالألمايخةالمسلحةللقواتالمامالقائد-يرمانكلاوس-

المغربلمحنيمتدهلالهوأن،الأح!رالحطرمحلحلتدالأخضرالخطر

.للضب،أيدكللوجيأ.تحديأينكلوأنه،وباك!شان
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جهةأعلى-الدشورحا!ةبخةرنى-باخفبرنىابكارت-

المسبجةالضديةالنفافةفيالحادالصراعسيحل:يقولألمانبةفصائبة

.والنربالمثرق!راعمحل-الثيوعبةنهايةلحد-المدوانيةوالأسلامية

ااخرىووصانل،الحتب-4

مؤلفرهاعولالكت!منعددظهرالسابقالأعلامىالثويهموازاةفى

نهايةاكتابمها،الاملاممنوالخويفىالكيكىالخ!نفىفى

صورةرصمالذىفوكياما،افرايملمولفهالأخير،والإنانالتاريح

ويصدق،قيمنكانكماوتمبههالاصلامعردةحالةفىللعالممأياؤية

دبفيدالمؤلفه،الاسلامىالنحدى-الحدانةمعالحرباكابعلىذلك

.والإصلامالغر!فيتفاهمأىاتجعدالذى،جونى

باريىفىللأزياء"شانيلدار1،للأسلامللأساءةأخرىص!ورةوهذه

ذلكعلىاحتجوقد،الحارياتعارضاتهاأزياءعلىقرآنيةآياتوضت

شانيل،ارئ!التهكلرد+وتمهد،بارسمسجدإمام،بكرأبودلبل)

كلوديا.عر!تهالذىالفهنانلدلكصورأالمتضنةالشخجمغبإحراق

.)1591(ينا!فىالهيرةالفرنسيةالمار!ةشمرا

يحسلثريدطابعالر!طانيةالبريدينةأصدرت5991أبريلوفى

الاريخطغاةمنطانجةوبجواره،ع!م!حصدأجمعبنالخلقأنرفصررة

علىيخفىولا،للقططالمركحبهابحجةموسوليىوهو،الحديث

واضحة.وسفالةواستهزاءاشخفافمنالطابعهذامعزىأحد

ء*ج!

184

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاستمثراق.نيأثا

فىالسائريتمبوحقيقهكنههصرفةدونشىءأىفىالدحول)ن

الجصفة،التائجعلبهوننفرالرؤىلهونطبىالوصرلعلبهوبصبالطريق

شىءبمدهوما،موصدأالبابيكونوبدونهمفتاحههولنىءوالتريف

.الاشراقمعنىعلىالضؤت!يطمنلابدثموش،المجهولمن

الامشثراقمعنى

بتغلغرلىعالمكلعلىنطلقمننرقوكلمة،المنرقعلمهو

ولهذا،بهيتعلقماكلفى-وأدناهورسطهأقصاه-كلهالشرقبدراسة

ومختلفقواهابئتىالأسلابةالأمةوضع:الاسثراقمفىأنيتضح

نظرفىهياكانو)نضىءكل!رصدالذىالدقيقالمظارتحتتائجها

نكلهمفىيكونقدلأنهالمستثرتيننظرفىعظمةفيمةذوفإنه،اسمين

منبهلأجزاءاليينضمحزلحأؤ،غايةالىنو!لوبلةأو،وحدهغابة

لهاقاصةفربقملتكونالأطركليتج!عونبذلكوهم،بهالصررة

والتفية.النصفيةصشوات!دالاآثارهتجاوزيمكنلاكبرودوى

الاسصاق.:كابهفىزقزوقح!دىمحمردالدكوروبحرفه

مفياسبأىعلصألي!الاسراق5::،الحضارىللصراعالفكريةوالخلفية

ترويجخلالهامنررادخا!ةأبدوولرجيةعنعارةهرو)نما،عل!ى

التصوراتهذهكانت)ذاع!االن!بمرف،الاسلامعنسينةتصورات

لأعمالوالدارس،واكراضاتأومامعلىمرنكزةأوحفانقعلىفائحة

الحفائقتزييفتصدهملرىكيرجهديذلإلىيخاجلاالمترقين

صورةلرصمالنهايةفىتهدفنتانجالىللوصرلفايدمنطقالىواللجؤ

الاسلامعفيدةزلزلةدالى،الضبيبننظرفىالإصلامعنعقبةنوهة
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شصف:مسنثرقوهو،إرودنسرنوبفرل..المسلسينأعيرفىوتمححها

.،رؤفيبدولى2كانواماالأالثرقفىهـالمتثرقرنلم.

المستمثرقين)انواع

حاقدونوع،بالاصلاممعحبمنص!نرع:ثلالةأنواععلىإنهم

علىحصلهمحايدونرع،الاسلامفىالطسعنكفلاللغايةمتمسص

والنوع،مصدرهاكانايأبالصرفةوالولوعالاستطلاعحبالإسلامدراسة

جولد"مثلوأحقادسومكلها،مجلدألص06مناكزأفرزحممالحاقد

.،ومرجيرث،كازانوفااو،اليهردى،تيهر

منكتالاتهمفىمافعلىوالجصف،المحايدا:الآخرانالوعانأما

،مشكور)نتاجفلهم،لوبونرجوشاف،بروكلمانضارل:مثلأخطاء

،ضخامأجزاءبمةفىوتعالبرىالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم:مثل

قىاءةجصالأمركانوايأ-.لوبودلجوشاف،الصبحصارةاوثل

ووعى.بحذرالمثرقينأعال

يلاستشراق!لوافع

منرغة،حلقةفىالدأنرةالسلهالحركاتمنالاشنراقحركةليت

ولكن،الأمورزمامتملكلاأوالأفكارعلىتيم!!دياعواملأتجقاأو

وهى:المعالمبارزة،الملامحواضحةدوافعللاشثراقكان

الديخىةالدافعأ-

المحاقلعلىزحفالذىللأسلامالريعالمدالصارىأذملفقد

عنالزحفمذامواجهةفىرومافىالبابويةفكرتفاومن،المجة

الصيةواللغةالاصلامللراصةوالقسىالرهبانفدفت،الاشراقطريق

ي!:طلتحقيق

حولهالبهاتلاثارةفيهبالتشكيكالاصلامىالفكرمقوماتاتزاع-

فيها.و!هرهاالأسلايةائقافةلتطر-شالرلةاثقانةلفرضكويلة
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أماكنفىنترلاحتىوتطريقهالأسلامىالنفرذاسفارومحاولة-

.العالمنأحرى

ارتباطهمواضماف،المسليننفوسفىالإسلابةالميدةزعرعة-

.بالاسلام

يحلمنه!اكلأأنأو،التنيرعنففملةحركةالاششراقليى-

الاسقثراقامتزجفقد،واحدةوأمدافهصا،!رانلبههما،محتلفوادفى

كبتالقساوسةسوباحنرنعلماءالاسنراقميدالىالىنزلحينلاقثير

ممالمئرقونوكان،بهاحثينمنهجهمع!د-سكرجال!نتهمعليهم

ظهرتوقد،الأسلامعنالمثوهةالد!يةبالمحلوماتالمبحر-شيمدونالذ!

والثيرالاسثراقلننالفصلإلىتهدفنزعةالماضىالقرننهايةلى

منواللغويةالأسلايةالدراساتمجالاتفىالمتنرقودلهيقومماوتجريد

والحبادافزاتسلكالمسنثرجماسلركومحاولةوالحقدالنحصبعوامل

كاالثاشةالحقائقمنخجلأينوارىأنيلبثماالادعاءهذاولكن،المل!ى

أهدافها.ووحدةواقبثيرالاستثراقامتزاحتزكد

:الامحمارأهداف-2

واعتبر3بالمشثرقينواستطلىالاشثراقحركةالاشحارتبنى

الجازعاتلاثارةبالدعاياتويفومونالأفكارعلىتعرفونال!لىطلائحه

والرفاللادعلىبالتجىالمشرقرنقامكصا،الحلافاتلاشحال

منأحد!يخلرلاجمهررهمفىالمحتثرقينفإنويالاجماعأحوالهاعلى

نأك!ا،أفرادذلكعنلدوقد،بهرديأأواشعارلأأوقشأيكونأد

ويدل،الاشعاربةالدرلفىالخارجةوزاراتيخدمونالمرتينحل

لدىقوفرافةسؤوأن،الأولىلالدرجةسيا!ةمهصتهمأنعلىذلك

بالمالملئةكبمبهتضحماوهذا،القضايالبضتناولهمفىاممئرهم

.الارتيابنقبللاالنىالحقاثقأمامتطشالحليةالنزاهةفادعاعات،الزعاف
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الاسلاميةةالدعوةجزر-3

ينكن!فأحجابأأفامتالمشرقبنكتبلهاتعجالنىال!موم)ن

وصورتهبصفلألهاليهمالدفىو!رلولن،أورويافىلايصاالمدعوير

الأثرلهاكانالأسلامحولالمسثرفوندمهاالنىفالنهات،الكاطة

،العرسفىالحى،لرهوانمدامالدفىبريقوفقدانالصلةتوهينفىالخطير

لإراتةوينعطق،خلد!أنهعلىالأسلاممعكعاعلونالأوروبيبنومعظم

وذلك..المرأةحقوقويهصمطبقىوأنه،باليفتروأنه،الدماء

أوروبافىوالمدعو،والطاحالبقاعفىووروجرنهالمتثرقونيثيرهمابب

يفكرولاالاسلامعنمنرهة!ورةفيقيمالكلبهذهإلاحيلةمنلهلى

نريدماالمسلمينحالمنهـىوهوحاصة،صحنهفىحنقدأنللحظةولو

بلة.الطين

،والأسلامالمدعوكأينحالالكنبسرمهتملأالذىفالاشثراق

واقضليل.والافكبالثهاتفيمأسدأوأقام

)اوالذباب..المستشر!ون

رتركون،الاسساوئتعونالأشرار5:أفلاطولىيفول.

الصحيحوتركالجدمنالفاصدةالمواضعالذيابي!غكما،محاشهم

مثلأولأخذ،الحفدةالمسنشرقينويعضالألحادببرعلاتةوثصة..،منه

اللغاتنحتلفوترج!هاالرباعياتهذهاكثففالض!،ايخامرباعيات

الرقت!رفأنتجلالضبفىالحيامعرشهرةفذات،الأورود!ة

الحمر،شربمنوأهواءهمشففةوجدومالأنهمنرجمومالقدشنأ،

للطعنبغيتهمفيهاوجدوا،قيودبلاالمطلفةوالحربة،الغانياتومصاحبة

عظساءمنلرجلتنسبموضوعةضولاتالىم!تد!،1الإسلامفى

)1(.المسلبن

.67-56ص،م8791!وت-ال!الىثار-رالابمانالكصيساطامعر.حفى)حالى(1)
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الر،ضىترائهعندطويلأيقفولمايخامخرياتالمربأخذومكدا

عمرا:يقولحيث،تاريحهفى،يارطرناجررجاقدحهالذىالعظيم

إلاثهرلمولكن،الوسطىالترونفىالرباصاتعلماءعظماءمنالحيام

.)1(،بشعره

علىتقدمهال!!معنالمطوعاتأشهرالريعلأنيةالم!ارفدأ"لرةومذه

موماا:تقولالكريمالقرآنوعن،،محدكلصاتمنأساصأيتالفاأنه

طابعلهاالىالديخيةالمحاضراتأوافبويةالأحاديثمنمنقل!مجمرعةإلا

.،ال!

نقاروفىوالمو!رعاتالحالمبةالمعارفدوالرنشكلهالذىالحطرويننل

مها:نذكر

يخرلدىبهتح!الذىوالقبرل،تحققهالذىالبهرالانتشار-ا

أيضأ.والمسلينالمسلمين

حفاثقأنهاعلىالموسرعاتنلكنحوبهمامعبنحاطرنالناسأن-2

وأنها،البحثمجالفىصادقةجهودثمرةوأنها،الئكتقللا

ذلك.غبروالواقع..محايدةسلرمات

ثمومن،الإسلامعنالرحيدالمرجعالأمشكنيركدتغبر-3

عنيقرءوالممنذاكرةفىالأساسحجرهىبهاالمغلرطةالمعلرصاتتكون

تغييرما.فىجهودأ!ةتفلحولن،الاسلام

آراءمنجسوعةعنعبارةالآنالموجودةالاسلاميةالمعارفدأ!لرة-4

المحزنومن،الا!يةالموضوعاتمخلففىاليهتو!لراوماالمتثرقبن

ممهاويتماملوالملينالاسلامعنرئىكمرجعيتداولهاالحالمأن

اففاثى.تقللاكحقائق

-الامحمامدار-الى،نجات!ىوالمدبرالر!عدءسايغ-اللفاعاللهبعلى)1(

.181ص-ام789ال!امرة
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)1(:المست!ثرقيننفان

المسثرقين،متمصبىلعضعدشئيشتانستاد،وايناقضالازدواحية

مسلم،جمهورأطمالإملاملمدحمصطرأأجانأنفسهيجدمنهمفالواحد

التىالخصصاتمنالمتعصونالمتثرتونهزلاءيهربأخرىأحيانوفى

ويتخذونه،الأدبلدراسةويتجهون،والتفشرالحيدةمتل،اقراعاتهمتفصح

فىوذمهالثىءمدحيمنىهناوالازدواج،القبيحوجههموراءهيحفردقاعا

هوالأصاصالمرقفأنإذ،فحسبظامرىاردواجوهر،الرقتنضى

واقشكيكوالحقدوالسبالطعن)نه،نناقضولافيهازدواجلاواحد

والضغائنالأحقادمنالرميبالكمهذايكنصلاوحتى،والكراهية

أفوالفيطق،والأحقادالمطاعنهذهتمطةالىلآخرحبنمنبحضهميضكل

الإنانبة.الحضارةعلىالإسلامفضلفىوالجيلالمديح

المشثرقينهؤلاءومصتاتكتاباتفىأيضأنلاحظهاالازدواجةوهذه

تارةويسيهون،أخرىتارةويمتدحون،تارةيطصونفنجدمم،المنحصبين

لدةالإسلإميهاجمشلأفجرلدتيهر،ابحثسضوعحسبكل،ثالئة

مادةطبيحةلآن،محديةدراسات)،،الاصلامفىصاصرات):كايهفى

كابهفىأما،الغاربعلىالجليخطق،أحقادهأمامالمجالتفتحالحث

مرضوعلأن،نشأالطنموجةتراجعفنلاح!،الاسلامىالتفيرمذاب)

.والمقيدةالسيرةمجالفىكماوالبللطصنفسهاالفرصةيح!لاالمحث

تقدهـواحترامبكل،الصلىالأدبتاريخ.كابهنقرأ،بروكلصان.و

هناوالمجال،العلمفىوعمخلففىالصبلكتاباتفهرستعنعبارةلأنه

الإسلاية،المربتارلخ.كالهأما،الشمأولنمبيتسعولا!ق

النبر!ةوالشرةالإملامظهررفيهيحالجلأنهوالمطاعنبالمخريةفصصلرء

.الإسلامفىالعيدةوتطرر

.ام12/599لم02الجاةلمجنةلحراصة:عبدنالي)1(
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علىالإسلامفضلاكتابهفىالأسلاميمجد،واتموتجمرىوإ

فىوالمشكيكبالطعنمملوء،الأسلاماكنابهولكن،،الغريةالحضارة

.الاسلامد-ش

مثل:الحقدةالمستثرقينبمضعندمداهاأقمىالازدواجيةهذهوتبلغ

إمذه!كاب!احبرانبرتولييديكت،الألمانى-أولمانمانفريد

تلميذاتهلإحدىتالوالذى،،الأسلامىالتصر!أعلامعندالوكل

يمكنكل،،الاشثراقبممهدسلمأىرؤيةأحبلاأناأ:المسلسات

11لإنصافالعرلىوالأدبالإسلاميدرسونالمرضىهؤلاءأننتجلأن

:والاست!ثراقاليهود

نمصببهودىمشرق2191(-185)0نبهرجولدإبجان!

)نهش):الغزالىاليئعنهبفول،الإسلامعلىالتحاولأشدشحامل

الإسلابة،المصناتسكنبرأفرأأنهشكولا،ودهانهمالمشنرفبنأع!دة

،الأسلامبتكذيبمنرعأفؤادأالاجنيهينيحللموكبترأمنذولكنه

مح!دأأنع!دليلأشىءأىمنليتخذ،شىءكلفىأ!بحهيدسفهو

مجمرعةجاءمنذكلهرالإسلام،ختلقةوسنته،مفتحلوقرآنه،كاذب

نأيحرزلاالئابتالجدأولذوالئعررالفكرمصطغررجل،مقريات

ألبتةأشطعلاإنى:لتسىتلترلذلك،العلمأهلحرتلهتكرن

.)1(،باحترامه)قاعها

الهى:حمدالدكثوركذلكالنر!المحنرقهذاعنوبفول

المعارفدأئرةمحررىومن،كاباتهوبخطررةللأصلامبحدائه)عرف

.،)2(والحديثالقرآنعنوكب،الإسلاية

الفامز-الحدنةال!دار-والركةالحنبحةعىدفاع:الضالىمحصدافي)1(

.9ص-7891

.448صوبةسجة-لالاضطروصلنهالاسلاىالفكر)2(
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-091)،كراوسثاولالمشئرق،الهودالمتعصبينكبارومن

سنةالم!ريةالجاممةفىالساميةللغاتأستاذأعيهصرأنمع4491(

لبنىكانوالأخيرالأولولاءهأنإلاللصصريينمعاضرتهورعم)3691(

الدساشأغيرمتعصبيهودىمشرقمنننتظرفماذا،اليهردبخسه

يفرماهداولعل،الإسلاميةالعلومللراصةلليهودالدافعما:ونتاءل

وكراوس،فجولدتسيهر،المثرقينلننالهودلعددالملحوطةالكئرةلنا

ويضمرونبل،يهودأفقطلشوا)سفانو!سف،لويىوبرنارد،وحرونباوم

.للإسلامالحداء

،اليهياءفىجانلنجابررسائلفىبالبهيككراوسباولقاموقد

لرأيضأوقام،،حيانبنجابرأسطررةتحطما:بحنوانبخأكب)ذ

،الرروندىابناالأسلامناركخفىالأكبريالملحدالمتحلفةالصوصونرجمة

المزلفاتمنوهى،تراعدهفىوتطفه،صيهفىالإسلامتهابماقى

.والألحادالزندقةلذروةوصلتالتىالهدامة

يهودىآخربمشثرقالإجرامىالسلركهذافى،كراوس"ويتضب

هوساممالذىإسفان!سفومو،بالمسيحيةقملامركانلانقحصب

.الريوندىابنمرلفاتنئرفىالآخر

صديقىاعدوىعدوومبدأ..المست!ثرثون

فىالألحاديةبالكلاباتبدايلألهامنذالاسثراقبةالدراصاتارتطت

الأسلامفىيالنمنفكل،صديقىعدوعدوى:بمبدأآخذة،الاصلام

وتلية،رشدىسلمانومهم،بقرةتأل!دهمنفلابد،الملينمن

مبوالسورى،زيدأبوحاسدونصر،الحثساوىشدومححدنربن

حسين.طهوتسلهم،طيى

فىمفهمدرا!ةأممرلكونهم2جعالملعينبملاحدةالمرقينوات!ام

للسلين،ومعاشرتهم،المرلمحةللغةاتقانهميسبب،الا!لامعلىهجرمهم
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التالةال!طورفىومستعرض،المشرتينمعظميفتقدهاعراملوهى

بهم،المتشرقين)عجابسرلنرضحالملاحدةقدماءأقوالمنمقاطعبإيجاز

يلى:ك!ا

الكريمالقرآنتفليد،)المضحكةوصحاولنهالكذابميل!ةفهم

قرالةهناكلكأنحتىرتقد!)عجابفىإسفإلىايخرقاليهوين!

إ!ليهصا

جابرالإلحادىبنر،لهكراالذ-قالمشرقينومن:المففعابن،كذلك

كانالذى-المهدىالخليفةعنخلكانابنوأورد،اسوفان،ييلى

كتابمطقأررلم)نهقولهمهمالأسلامىالمجتحلتطهيرالزنادتةيتي

ابىكصلمضعلى)سفانعثروتد،المقفعالنالىو!حعالازندتة

الكريم.للقرآنالمقفعابنممارضةصمقاطعبنثرفسارع،الإلحاديةالمقفع

بأنهوصفوهحينالمؤرخونلالغلمالذى،زكر!النلكرأبووماك

القويمالد-شعنانحرفأنهالمؤسصسولكن،الطبفىدمرهاوحبد

صاوس،باول)نئرماذلكمنمرجعةضرثاتالاسلايةللحقدةورحه

،،فلمفية)رسائلبفرادالرازىكفرياتبعضمناليهودىالمسئرق

،الأن!ساءمخار!ق)سا،للرازىالإلحادىالميراثمنلكتالنناليرونىوأشار

.،الأدياننقض)و

اللهأنأو-(!مى5:أساسهمنالدفىنىثككأالرازىقول

،الاسالىأدلةوجعلهم،الاسعلىوفضلهمتومدونلالنبرةقومأاختص

ذلك،لهميخارأنالحكيمحكصةفىأجرتمأنومن،اليمالناسوأحوج

.،الناسو!لكالمداواتبينىويؤكد،بعضعلى!حفهموهـفع

لالحادهم،كنرهمويظهروناللهدتعلىقطاولونممنكيرهوالرازى

ممامحتارن،مذعورفى،جزعين3نحد،الموتساعةمحينعدمارلكن

يحتضر:المرتفراشعلىومرالرازىيقول،لهميحدث
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ترحالىأكالىترحالىلحاجلاللىأذدوتد،أدرىما،لحرى

)1(والجدالبالىالمخلالهيكلشخروجهبحدالروحمحلوأت

االقرأنمحانىوترجمة..المستشر!ون

أجيةلغةالىالفرآنلممالىترجصةأىعلىللحكمالأصايةالمقاييى

شخصفتحنى،منأط..ألماذااماذاأمن:مىأمنلةثلالةفىشثل

تثقف،وبمادا،درسماذا:ماذاوتحنى،الاصلامصوموتفهردينهالمترحم

اليها،يتربمالتىواللفة،القرآنوعلرمالريةباللغةالمامهدرجةهىوط

الترجة.بهذهللقبامدوافعهخحى،لماذاأما

بواكيرماضذمرتطةالحالملغاتيخلصالقرآنسانىوترجسات

يكرنعندطالقرآنوقربم،بماثهاورجالاتأورولاتجرقىالأولى

بل،الإسلامعلىفقطمنحاملأيىغالبأيكونفإ.كلوديأأومجيأ

.الاستشراقجهافيةلمومقراءأتهحلالمنمخغلبحمليةمزقديكون

:القرأنمحانىلزجمةالمستشرقينلوافع

واحد،هدففىالقرآنممانىقرجمةالأوروبييندوافعتخمرتكاد

بدأتدان،الإسلامعلىالعاراتمنالمزيدلنالترجمةمذهامثارمو

والكنانسالاستنراقمراكزفىالقرىالبارلكن،الآنفليلأتتيرالصررة

وترجة،للأطدمدىالمطالارهرسازالالدراساتومحاهدالأوروية

الأرلالمقامفىنهاالهدفكانالأورول!ةاللغاتالىالكريمالترآنمعانى

الأبيقول،لاحتراثهمتمهيدأبديفمالمسينتئكيكمقا!دهمتحقيق

حاولولم،حقيقهعلىمطقأالاسلاميفهملمالض!))ك:رود!ركاسبار

تطيختررنلمدةاكفىالميحىالضبأنالىذلكوهـجع،ذلك

دراسةعناءنفط!كلفأنخىدونالأقرالبأسخفورسولهالإملام

.21/12/5916الجاةيريمةدراصة.جمد،ت)1(
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عثرالئانىالقرنفىالاتظهرلمللقرآنلايخيةترحةفأول،العقبدةمذه

منبادرةعلىلنهاءوتمت،الإصلامظهررمنقرونخسةبحدأىاللادى

منالمزيدنوجيهبهد!دهـكلرنىأدقف)ضرافوتحتالججلبوس

.)1(،الكريمللقرآنالأدانات

ترجةأولقصةهركومريرتمرالكيرالألمانىالمفكرويحكى

بحقيقةالاعترافرفضواالصليينأدهـلدو:فائلأ،القرآنلمعانىلايية

ضهادتهافىدياننهممنحدأالفريةالترحيددبانات)حدىءساحهرنأنهم

سرفةكانت،والصامالبوميةوالصلواتالأحدالراحدلالثهالقرة

لمعانىلايهترحمةأولأنصحيح،جدأمحدودةبالفرآنالصيبيين

اقرج!ةهذهليتوقد،الكتونىلروبرتاما43سنةظهرتالقرآن

الحصبقالنبجبلففطولدكر،والأفاجلالفرآنلينالشابهأوحهلأوروبا

ومع،والاسلامالمسيحيةفىالنولومريم،ءيموشدنا،ابرايملبنا

المملينبيراقفاهممنأدنىلحدالترصلفىأحدككرلمدلك

الساوفي.كالهصاأساسعلىوالميجين

كمجرداسثغلت،للتفا!كرسيلةالترحمةهذهايخداممىوبدلأ

ذلكمنتيرلمالحدكثالععربدا!ةوحى،الإصلاملطعنحببيبوع

القرآنلممانىترجتبطع،أوبورئ!حااالريرىقامفحندما،ضىء

تسحبولماحظرهاالى،ابازل!ينةبلديةمارعتام542صة

نأيد-الروتتانتيةالكيسةمزسسى-لرثرمارتنتدخلبمدالاحوما

عليمكىلاأنهامتيقتلقدا:بنف!هصانهاك!اذلكفىلرئرحجة

الميحيين،لننونئرهترآلهمترجمةمنالأتراكأولحدإزعاجأأممرضىء

القلربقبحفالةرسيلةوهذه،بغبضكتا!أىلهمبتضحعدنذ

يررت-لللراطتالحايةالمؤصة..!ا،دةحامز:الصورعدزتا&محرؤ)1(

.ا،عى-399!
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علىأناأرى:قالحيت،الممنويةروحهمورفعللجيينالاشة

المجيونفىدادحنىمحصدفظائععنالئحبأماميخطبواأنالفاوسة

وجسارتهمبالقمولنتضاع!،بالمشجةإيمانهملموىوأ!ضأ،لهعداوة

الميحىعلىالمسى(هلرهايكونأنكهذهموععليثأنومن،أالحربفى

ساحةفىحققيأأسدقلبضنحه)نهابل،الحربطرلمىأشد

.القتال

الدايةمنذاعتبرتحيث،القرآنمعأوررباتعاملتطورنلاحظوهكذا

مركو!غيرمنافسأباعتارهإليهنوترالكنية،كهددهاحقيقيأخطرأ

أصبح،القرآنلمحانىلاتييماترحسةأولوننرلرثر،.تدخلوبعد،فيه

الأورو!ة،للغاتالقرآنممانىترحسةفىيمانعلاالضبفىفرىاتجاههاك

.الإسلامالىالطعناتمنالمز!دلنوجهالترجمةمذهتوطفالىيصعىولكن

القر2ن)1(معاصاترجماتفقد

(1)669،بارترودى5ترجصة،القرآنلممانىالحديثةالترجماتمن

ليلرلاردترجصةفرأالألمانيةللحةالقرآنلمحانىترجتهقبلأنهذكرجت

،)9491(الفرنسيةبلاشيرترجمةعلىاطلعك!ا،)9391(الإنجيزية

الأساسىصموقفهأنبيد،فيهاوقعالىالأخطاءبعضيارتواعتر!

فصاذا،عقريأالمترجمكانف!هسا،ترجصتهعلىللحكممقاسموالقرآن

همهكانو)ذاألخرجمهسابصحةأ!لأفىمنلاكانإذاعبقريتهتتع

داذا،والهودالنصارىعىرذاكهذاأخذقد!محدأأنإثباتالأول

أدلىنصأو،قديمةشعريةفصدةمعكعاملهالقرآنىالصمعتحاملكان

إيمانأورمنالمئرقينج!يعئلثله،بارت.)نأالجاحظرسائلمن

مؤلفههوبل،المصاءمنالأسلامنبىعلىيزللمالقرآنبأنراخأ

وكاتبه.

.22/12/،91،916الحباةلبرطة!رات:عدناكت)1(
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غيربهايقومأن!تحيلالأجن!ةاللغاتالىالقرآنمحانىترجمة)ن

:،بارت"ترجمةفىالواردةالأخطاءعلىئمالينونكتفى،الملين

يعرفلامنمرالأمىفلفظ،،الأمىالبى)بلفظيتعلق:الأولاق

مرامح!محسدأأن!ذعرنابخرقينلأنلظرأولكن،والكابةالقراءة

عليهموكان،والبهابةللقراءةفقأيكردأنلابدعدممفهو،القرآنمزل!

قىائحهمأيهأنتفماذا،،الأمىاللمظجديدممىلاختراعيحتالواأن

-157الآيتين)الأعرافسورةفى،الأمىإالنىلفظبارتترجملقد

.،الكانر!(ر،الوئمى.يفىبلفظ1(58

يعرفهالذى،الجهاد!للفظتتحلقالمح!دةللأحطءاننىوالموذج

نأإلا،أالحقالد-شالىالدعاءأبأله،يفاتالتصأكئابهفىالجرجانى

بمعى)الجهادألفظترجموايخرقينالأوروبي!كائر،)بارت

.،المقدسةالحربا

لمحانىالاستثراقيةالرجماتبقيةنقدعنيغيا!بارت)ترحةونقد

ومع،أفضلها-أنفهمالمستئرقيبرأى-الترجمةمذهلأن،القرآن

الأقلالترجساتبقيةبالافما،والمطاعنالفضائحهذهعلىتحتوىذلك

لإستئراق!عناخررةحلمة

الفونىاالفرنسىالمئرقيقولامحدجاةتاريخ)كتالهفى

يتحردأنالمستحيلشأو،المتحذرمنبانها:مقدشهفى،ديهايتين

لميرةغر!همبلغولذلك،المحتلفةونزعاتهمعواطفهممنالمشثرقون

رغموذلك،الحقبقةالصورةوأخفىالراقععلىغطىبلحأوصحابتالبى

البحثولقوالينءالرىالنقدىالأسلوب6لباعمشالمشثرقونفىعمهما

يتحدثمحمدأأنكاباتهمخلالمننلسإننا:وقال،المحايدالملمى

المشمئرقكاناذاا!طالبةوبلهجة،ألمانيأالمزلفكانإذاألمايةبلهجة
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بحئناو)ذا،الكاتبجنيةبنيرمحمديدناصورةتتيرومكذا..)يطالأ

المئرقينان،نجدهالافإشا،الديقةالصحبحةالصورةعنالصورهذهفى

11الحفبفةعننكونماأبحدخبالةصورأاليايفدمرن

غبرالتحزبفريسةأنفهممنجحلواالأوروببينالمشرق!ألرزإن

أمامكتهمبحوثهمأكزفىيظهرالذىالإسلامعنكاباتهمفىالملمى

الحريمة،إثباتيحاولالدىالحامالمدعىدورثملرنالمسترتينوأن،قفاته

لإجرامشخصيأاقتاعهمعفهر،الدفاعفىالمحا!لدوريقوموبحضهم

الأسباباعتبارهالفتورمنضىءمعلهيطبأنمناممريتطعلامركله

أكثريتبهاالتىوالاستنتاجالاستقراءطريقةفإنالح!لةوع!،،الخففة

الكاثوليكيةالكنيسةأشسأنهاالتىالنققمحاكمبوقائعتذكرناالمتثرقين

نأأيدألهايتفقلمالطريقةمدهأنأى،الوسوالعصورمىلل!سلين

باشنتاجتدأدعوممطكلفىولكنها،بتجرداقاريخيةالفرائنفىنظرت

حبشهردهمالمسنئرقونويختار،تمصبهاعليهاأ*ه،سلفأعيهشفق

الاختيارعليهمتعذر،واذامبدئيأالبهالوصوليقمدونىالأالاستتاح

النمهودبهاشهدالتىالحفيفةشأقساماتطاعالىعدوا،للثهودالعرفى

مذهنتيجةولشت..الثهاداتتأولواأو،المتتمنفصلرماثمالحاضرون

عنه،أوروبامثرقوكتهماجلفىللإسلاممنوهة!ورةسوىالمحاكة

نأوبما،الإسلاممنبهاينالرنفىصةلهمتعرضحينينرنأنهمو!ظهر

مدنيغطلايعولكنهم،أوروبافىخا!ةسلالةلبسواالمشرقينهزلاء

عنجلأعمومأالأوررلىالحقلفىأدنتجفإننا،الاجتصاعيةولئهم

.)1(وثقافةدفىموحيثمنالإسلام

مؤتمرأفىأنه،انصافهموعدمالمسئرتبنعنصريةعلىالدلائلوس

بتمبرشهرنهايةفىالآلماية،الايبزجبمدينةعقدالذى،المثرقين

.53ص-الاغمامدار-الطر!صرقعلىالاللام:أصدصحد)1(
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مارى"آنالألمانيةالمثرقةزميلتهمموضرعلاثراجنا)1591(،

عنالمنصفةليهاباتهاالألمايخة،"السلامبجائزةفازتالتى-،شيل

لمماندتها،أكلي!تتوافرلم-ذلكأجلمنسديدلهجوموتعرضتالأسلام

الح!لةتراجه-للاسلامحفأمصفةلأنها-وحدهاومحلصنهمزمبلنهمونركرا

الئرسة.

لناجتناثه!ستجلالذىالتييزهوالاسثراقجوهركانلاذا

اسحدادعلىنكرنأنعياف!ن،،النرتيةالدونيةوا،الغرل!ةالفوتيةا

مذاعحققداللاحقتارخهوفى،تايهفىالاشثراقأنكيفلنلاحظ

.)1(وثبلألأصلالةوأعطاهبل،التيز

*"ه!

.73ص-الاشراى.سحدواؤاهالدكرر(1)
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الفحريةالإزدواجية:كالثأ

بدلبلال!!لاميةللنفافةللحداءتمبلالضببةافقايةالدرأنرأنلاشك

وأقدحأيكفأو،الإسلامعلىتمردهيحلنثقافىرمزلأىاحتضانها

وصحابتهالاسلامنبىفىحىأو،أهلهواقعأرتاريخهفىتثريهأ

نآمناعلاميأتتفجرالظمرة!ذه،والسةالقرآنفىالطمنأو،وزوحات

سل!ان)معحدثكما،الأضواءلجذبمقعلةشخصاتخلالشلآخر

.،11وتميسة

الثاتش،االروتينمنيقربالحامالأورولىالموقفهذالكئ

أبحاثمراكز،ومنتدياتج!حيات:ودواممرهالثقافةالمتثمبةالدودةخلال

افيوأجهزةوصحف،كنسبةأوإنانيةأوخيريةشظصات،وجامعات

مئاتتقررهاالىالموسيةالأدل!ةوالحر،لز،والمرئىالم!وعالاذاعى

وصاعةاشقطابشحهاخلالمنينمالدورةوهده،الخ..مشفلةأورشة

وتاربخهالأسلامفىالثفىنهاالقصد،وهيةثقانجةوفيادات،كاذبةرمرز

وثقاخهالأصلامتوغلضدثقافىصدحاثطوصناعة،وحضارتهوضخصاته

وأمله،الاسلامإلىمنولنألاس،شهاداتأخلالمنالاورولىالمجمع!ى

نحواعلاميأوالمرترةالرخوةالأورولةللثقافةالغرفىىالميل)شاعوكذلك

حولها.تنجالىوالحرافاتوالفرابالكلأ"لف

الواهديمضالتاليةالصفحاتفى-تعالىاللهبحون-نعرضوسوف

يهاجممنبكلاقرحابحلالمنالأورولةللمقيةالفكريةالازدواجةعلى

يلى:كما،وإنصافبموضوعةعنهكتبمنكلوترويع،الأصلام

)االدمية..رفمدىسلمان-ا

النطءبمنابة،شبطانجة)آبات،رشدى)سلسالىالمرتدروابةكانت
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)هـادأ!درتإنما..الغلياندرجةخىللاصلامأوروباعداءأكدالذى

هبتحتىصحبحاسلامىفقهشالطلاقأالزنديقهدادمبإباحةفؤى

الكاتب،)سلصانوأ!بح،)!انصمعلاقاتهاقطعوسنةنائرةأوروبا

سجتالأورويةفالحكومات،أورويةأسطورةالإهمالنرابنحتالمطسور

دبلومايها.وطردت!رانمنصنراءما

لحمايةقشنجةبتصريحاتيدلرناأمريكاوا،ولريطانيافرنارؤساء

هذاعنيدافعونالأوروليينوصلايين،الملينإرمابش،املان

الأوائل.بهيأتلمبماأتىوكأنهبحرارةالزلدكأ

كمعروبيعهاالاقطةالروابةلطغنطرعهميعلونالأورول!ولىالاشرون

،الرأىحريةضحيةبألهاسلاناتصفأوروباوصحص،اليهلمة

سلصانيهاجرأنطلبالصهعيونىوالكيان،حراسةلهحصصتوويطايخا

المكر.حريةعلىتجباكونالزنادقةوالكتاب،،اليبةفلم!"الى

حكوصات-أوروباإن؟ايراكهاوماأالمفتحلةالضجةهذهلصاذا

وضيعرجلأجلمنوالنجالانفماللهداتحركلم-وصحافةوشحرلأ

.للاسلاملحداوتهاو)نما،كملانتافه

عنأو-اللامعيه-المشحعنروايةالفالزند-شمذهأنلو

حولهماويثبر،أمهولتمعيىفيهابسب،الرلمربمالحذراءالدة

المجةمقدصاتفىرطنالأناجلصفهألهلو،والأباطيلاقرمات

أوروباأكانت،كذلكذلككادلو..وكذا،كذابأنهمرجالهاووص

ميدمبل..لاقطعأ..اأعنهوتدافعلفكرهوتروجآراءتخضن

11للصحاكصة

هذامننخأأحرقتالأسلامبةالجالياتلأنأوررباغضبتلفد

11الإبداعحريةعلىالماخنةالدموعأوروباوذرفت،الكاب

فيلمعرضتالنىالشمادورحرقأمامأوروباتغضصلمفلساذا
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دورإراءالأورولىالمجتمععلىالشاشةبدتبل،للسسيحالأخيرالأكراء"

.ابيرادتأكلهاايىال!ا

16/2/فى!ريثدىملمان5معحوارأالفرنسىالتليفريونبتلقد

فإنالحقيقةوفى،الرلامجإلغاءلاري!مجدإمامناشدةرغم6991

تليفزيرنيةقناةتستصفلآخرآلىفمن،،سلاد5تليمتبىالأورولىالإعلام

فلماذا،ومسئوليهاأوروبالرؤساءمقابلتهجانبالى،الرجلهذاأورربية

11الإبداعلحريةالاخفاء)نه:يقولون؟الثحصلهذارالت!جيدالاحتفاء

فكريةأوعلصيةقبةملمانلإتاجلي!لأنه،مركبكذبوهدا

حكايةأصجتوقد،والحيرالميهرفىالأداءشرسطفهر،نيزة

نظورمنإيهاينظرالتىالسياشةللأهدا!كثيفأكطاءهذهالإلداع

.،السباسىالاعلام.

لهذاالأورولىالأدبجائزةمنحتندالشاحكومةأنوئذكر

شخالأكبرالإمامفضيلةأكدوقد،49!امارسفىالحابثالكتاب

وهئاتهعلائهبكلالأزهرأنالحقجادعلىالحقجادالراحلالأزمر

الإسلامىالمجلسأدانكا،لذلكالنساحكومةعلىيحتبوطلابه

.النسا)1(حكو!ةتصرفوالإغاثةللدعرةالعالمى

الأورولىالحاللسان)نأ!اسلان!المرتدهذااشغلالتملماذا

يضنوذلك،هندىأصلمنوأنه،الم!لمينعلىمحسوبلأنه:يقول

إلبنا.ينبلنفيهعيبأىأدلا

الىسرأتهحرةظهرتعلاكلاالقردإن:يقولفلأهاكإن

عينهعلى"القردامذاصعالأورولىوالإعلام،البهالناظر!وتثبرئه

المسلصين.نفرروثيرليستفر

محرلآ4141الفمدةدو؟الأزمرسلة)1(
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نأ3991رولوشهرفىالعرنسية،ملألقبارىاجلةذكرتوقد

تجوجيهاسطانية)آ!اتمحابه!وأله،لانجيراجاسوسأكانسلصان

البريطايخة.المحابراتمى

صن()صحيفةفى،باركرونالد)المخمهررالإمجيزىالكاتجاذكروقد

يطقلممذاومع.....:نصهماام7/3/989أمرامعننقلأالريطانية

أ.يعتذرأنجبلذا،إليهاأشاءالتىللإدواحدةاعتذارلكلمةسلمان

ما8/3/9891بأهرامساقفهدى5منصورأيخى.البهاتبذكروقد

رشدىسل!انالمرتد،الآصلالهدىالحنيةالبريطانىالرو!نىا:لصه

والقرآنالإصلامالىيسىءأنتح!دفقد،وأكر،الجزمةضربايتحق

وأجلةفىعرضأتجئلمالأسا!ةومده،واللامالصلاةعيهوالرسول

،547رقمصفحةآخرحتى!فحةأولصكلهاالروايةفىلانماتفشر،

فاروقللثاعرمقظماتومذه،11ذلكفىلاشكوحقيرصافلوهر

جوولة:

والهتانالردةزمنفى

تخجلولاثثمااكتب

سلصانياباحفالكفر

القرآلىفرقو!ليبصلبألفضع

لسانكلفىومزقهااللهآياتوارحم

الرحس!فحتطبولااللهتخسقلا

نحرفهالردةفزمان

غفرانللاالممصةزص

تحجبدلاالقلبضل)ن

الئيطانفيهيكنأن

بكرألىخيولتخثىلا

الفرسانحبنأجهضها
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المسجدفوقالصاتوبلال

السجانسيفأسكته

مهانفالكل.-تخجلولاستمافاكت

جبانفالكل..تسألولاشئتماواكفر

سلصانيابرفيأكلألك

الصلبانأحدبرمأنكسرأننجرؤهل

عيسىمنيومأتسخرأن

السيرانفىمريمتلقىأو

وصب..صببينما

الأدبانجمغأحرفت

تخجلولاشتمافاكب

جانوالكل..مهانفالكل

تخجلولاشثمافاكفر

علمادباآتميحادك

رنديقياالمسحدلابدع

الأوثانبيناسكروقم

بكرألىصرتسبحبئك

بحالد:ويصيح

الثبطانرأسواقطع3

الرحسدنيابمبماباقفمحمد

كرمواولراللهصرتوشعلو

.ومكان..زمانكلفى

اوروبااصنيعة..نسرينتسليمة

منأوروبالظرفىيحدالملينعقائدويهينالاسلاميسبشكل

يصحالهردىالتاربخيم!أوالمسبحيةيسبمنكلل!صا،الحريةل
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نطق)نه،والسجنالملاحقةيتحقومجرمأبل،للايةومعاديأعنصريأ

اببةالحباةبحكمنابتفانونالىبل،سنقرةفاعدةإلىبخحرلكاد

تعلنتالىالأدلةولكن،جديدأليىصقفرمر،أوروبافىوالفكرية

حين.بعدحينأنتزايد

أبريلفىنفهاخرجت،)جلاسمارجرينا.السويديةالخارجيةوزرة

سرب!،تسليصةااسها،الكتابةهراةمنبنجالبةطيبةلا!شقبال5991

جصاهيرضدهاوئارتالقرآنأهاتلأنهابخجلادشبلدهافىضجةأثارت

،الأدبعالمنجرمسنج!ةالى،تليمة"تحولتثموس،المسلسين

القضايا،أمهاتتتصدرأصبحتحتى،أخارماالحميعيتابععالجةوشغصية

لهذهأغلفتهاالأورويةاللدانفىوالمجلاتالصحفكبرياتخصصتوقد

محها.بمقابلةللعوزتابقالأورول!ةالتليفز-سنشبهاتوراحت،الكاتبة

أوروبية،لفاتلحدة.العار،الوحبدةنلب!ةروايةئرجتوفد

القادحلباعرا!وأسلولأفنيأويائسة،ويطجةهزيلةأنهامنيالركم

بنخصياتف!ذا،خارقشكل!احبتهاالحفاوةتضاعفتوقد،والقراء

تخصهااكيبهلكلاوس-بالادورادوار-ميترانفرانرا:منهابارزة

بمنحهاالختصةاللجانوسارعت،معهاالتضاشع!تيرأرسىباستقبال

وجالية،زخارو!وجاثزة،الأورولىالاتحادبرلمانجاءلزة:ثلعالميةحر!لز

!الليهأبالعالمىالبرلمانعضريةئنحتوكما،الفرنشةنانتلمد!ةإيد!ك

زايونج،الرديثةاطريدةالأصبوعىالملحقفى!درطويلمقالفى

مرلرأبوركارداالمصوفالعحفى!دم5991تجبم42بتارلخالألماية

نكنلم،سريرتلي!ة.أنبالق!بهتاقىوالبراهينالحججمنجملة

للكلمة،الحقيقىبالمحنىمنقفةحتىولا،ضأنذاتكاتةيومأىفى

والأكاذيبللحيللجأتأنهاالأمرفىماوكل،صادقةولاماضلة

.والشهرةالمالعلىللحصول

دالأخص-والألمانية-الأورويةالأعلاموسائلعلىحملمقالهوفى
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11،الخجلةالفضيحةهذهأعنمسئولةنعيرهحدعلىواعبرما

الإزدواجية:ضحيتا..،هوفمانو""شيمل3-5

خسةوتدرما5!91عامعنالألمانيةالسلامبجائزةفوزهاولعدقي

جامعةفىوالإسلاميةالعربيةالدراساتلصالحبهاتبرعتماركألفوعثرن

تديرتستهدفحاقدةلسهام،شبصلمارىآن9الأستاذةتعرضت،بون

فىوعضورناثركاتخسسائةمنترقيعاتجمعتمفقد،ايأدبيةسقها

تلي!ةاالموقعينصنمنوكان،منهاالجائزةسحبللحطالبةالرلمان

رشدىلسلاناماتهاادعاءتحتوذلك11،رشدىسل!انو.،نسر-ش

هذادمبامداروفتراه،إالحيىالإرانىالروحىالزعيمعلىوثناثها

،ومروعفطغأصبالقلالتهديد)ن:دلكعلىردأقالتوقد،11،السلان)

وأمان،المسلين،سلمانأأهانفقد،المسلمينغضبسببأتفهمأنىإلا

وردماببحضعلمواعندماالاسلكىكيفرأيتلقد،فيالرسولشخصية

ممثاعرتجرحأنحقيرلشىءفإنه،رأىوحسب،شيطانيةآبات5محمابفى

عنيدافعمنكلالزمنهذافى:أضافت003المؤفبنسكبيرعدد

ومازلت.راجةحصخىدفعتوقد،لموقفهثشأيدفعأنلابدالإسلام

الميربئأنبيانأالألمانيةالخارجيةوزارةأصدرتا29!عاموفى

المفيرلاشدعاءداعأىترىلاالورارة)ن":فيهجاءالمغربفىالألمانى

فىالراردللأمرتقصيهابحدوذلكشصهمن(هرفسانفلفريد)الألمانى

الاشراكىالحزبممثلووكان،،منصبهمنالمميربإتالةالطالينرأى

طالبواقدالألمايةالبروتستانيةالكنيسةممنلىوبحض(دى.ى.))سالألمانى

)ذاوذلك،الألمانىالقانونصأممعدهالقرآنلأن!رحلأنهالسفيرباسدعاء

.الاسلامفىالألمانىالمجتعدخولالميرجذكما،بينهاايخارتم

يهابهوأصدر،مراد39باوتس!ى0891شةالسعيرأسلموقد

تدافعصوض!يزةثيرةصافحةبمنابةوموأالديلالحلهوهـالإسلام
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الذىالفكرىالضباب5واعتبر،العرلةالحياةلانقاذالديلوتعتبرهال!!م

.،مقاومتهبخغىعدوأالإسلامعلىالغربيطلقه

مفصبهعن،موف!انالهادىمراداالسيرإتماءمحاولاتأنيذكر

الحزبسىنتيجةبالفحل)تصاؤهتمحتى،تبأسولم،توتفلم

.،جيليندوبير)رئشهونائهالاشراكى

("الإسلاميلاالحتبمنع-،

وخاصةأورولادولبعضفىاسئحدثتالأسلايةال!مغجاسة

به،الماسيجوزلاأصلأعنهاوالعيرالتيهرحريةتمتبرالتىفرسافى

تصادرلمبلدهمبأنيتامونالفرنيرنالخقفرنكانتربعهدوحتى

بلددخولشممنرعةتطبسدالأستاذكتبتزاللاالآنالى،كنابأ

وأضرطة،دبداتأحمدالممروفالداعبةكنبمؤخرأونمحت.الور،

موافقةعلىحصلتدالاشركأحدوكان،بصرتهالمسحلةالشجل

تمباريىإلىاليهبر!لصوعدما،لهكتابأ14لاشيرادمبقة

أخرىمرة)عادتهاالاشرمناللطتوطلبت،أشهرأربحةلمدةاحتجازما

.11البزكنكلفةيحصلأنشريطة)حرافهاأو،يروتإلى

الكتبوتوزيعطباعةفىالمتخصصةياريىالقلمدارفىمسئرلوقال

بمعالفرنيةالداخيةوز!يقرارفوجتالدارإنفرنافىالإسلامية

اليهابرواجرغم،القرضاوىووتللدكور،والحرامالحلالاكثاب

الرئيىمحابمغتمك!ا،الداخليةوزارةمنو)جازتسراتخسىنذ

اخحموقد،والغربالرقلرالأصلامالجويقعزتعلىالبوسنوى

المكبةتتجقبقوفام،يونابمديةالتوحيدمكتبةالفرنىالبرليى

تصيئالذىالوتتفىمذايحدث..المشوعةالكبعنبحثأمرات

.11وتسليصةكسلمانللمسينمعاديةرمرزأالفرنيةالحلطاتفبه

.201/6151/الأوص!الثرق+12/5/6591الأحار1()
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الإسلاميةالهويةطمس،رابعأ

الاسلاميةالعرليةحضارتناعرففى:،الهرية)مصطحتعريفلبدأ

الىءجومربممنى،فز،..فز!:شمأخوذة،االهريةكلصةتحد

جرهرها:هى..الحضارةأو،الثقافةأو،الانانفهزية،وحعقه

:-حضارةأوثقافةأوانانأ-الأشياءمنلثىءكلفىكانولما،وحقيقنها

تتجدد،!النى،ثوابنهأمىالىءهر!ةفمان..،المتحيراتو!،النوابتا

طالما،لقيضهامكانهائخلىأندون،ذأتهاعنوتفصحتجلىاتتيراولا

تتجدد،للأنانبالنةكالصمة)نهااإالحياةنيدعلىالذاتبقيت

وعواملالبارطوارئفوقهامنأزيلتكل!اوحههاويتج!،فاعلينها

.1()ااالبصاتمنلغيرهاومكانقامكانهاتخلىأندون،والح!الطس

الجالياتأنإلىنئير،،الهوية5!طحوتحديدتوصحبعد

،ر.قييأ،ثقاليأمختلفةجتمعاتولمطتعيحقأوروبافىال!!لاية

شقافتها!بطهامابكلتتتأن-الإمحانبقدر-تحاولفهىلذلك

يفرضهاالىالعقباتمنلالحديدذلكسبيلفىتراتجهأنهاإلا،وب-ورما

منالأورولةالدولفىوالتريعاتوالسياسات،ناحبةمنالأورولىالواقع

.أخرىناجة

فهى-الأورولةالدوللممظمكموذح-بفرنسانتشهدأدويمكن

مرياتصحقفى،الاندماجاباسمتترددولا،الهر!اتايعددتقرفلا

ومن،تمامأفرفوضةالئقافيةأصا،فقطسياصيةعندهاوالحددية،الآخربن

برحتوما،الفرنسىالمجتمعفىيذويواأنيبنىالمسلمينأنترىفإنهاثم

ضرائطكأحد،الفرنىالاصلام5عنتخدثالفرنيةالنجةرمرز

.1991ورنكللكلكلاالد!-الحهادالارسك-عازسصدا&كورالأ(
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الاندماجبخونالسابقالدولةوزرتالهمادلكش،،المردالاندماجا

نألهئدر)ذاالفرنسىالإسلامأنمنصحافىحدثفىايامنيانكوفى.

وبتخلى،الدولةعنالد-سويفصل،اطمهررىالمهديقبلأنفبغى)يقوم

ذلكتحفقطإذا،الحجابوارنداءالشداتوطلاقالزوحاتتعددعن

تمنحهاالتىالحقوقنفىالعهدذلك!بلونمنستصنحفرنافإن

فأطلقواالفرنسىالتفكيرفىالبحدهذااليهودأدركلفد..لمراطنبها!

هرماذلكأنويدو..اخارجمهوفرسبألينكفىبهودلأكن،:مقرلة

!صلأنيشطعلاالمملمأدالمثكلةولأن،فرنساملمىمنمطرب

فرنسا،فىتتوتفلنشاعبهل!د،الشارعفىآوالبفىطوكهلن

.)1(الحنصرىالبلدذلكفىالقاءاضطرارهأواخارهشنيدفعأنوعليه

يننالعرقةبمنعالذىالدصورىالمانقأمامالنرنيةالحكومه)د

وطاقيالرلمانإلىلجأت،أ!ولهمعنالنظربصرفالفرنينالمواطن

المجمعداخلبالانصهارالكاملالدمجاما:أمر-ستخمقانونيةبصيغة

،ا%..فرنالضبحأ!رلهنىوالم!سلمالعردىتجحلدصورةالفرسى

دحيلأباعتبارهعهالح!ة)شاطبعدنهائىبشكلالبلادمنيطردأنلاما

الفرسى.المجمععلى

الأولالخيارد!ن-تجغذ-احازنهتتملمالأخيرالخيارهذاكانول!ن

هذاأنوالغربب،وناكبدهنعبقهعلىنعكلالفرنممبةاللطاتلازالت

الدوللبضاحتلالهاسنراتخلالفرلسانجحتألىبعديأنىالمسلك

الىالأ!لةثقافنهاعنضمولهامنفطاعاتتحويلفىوالأفريقيةالعرلة

سواءالحاليةصورتهفىبؤناالربارتجاطوألى،الفرنشةالثفافة

الأصيلةبلدانهمفىالمنبةالحياةبأمماروأوبهاالعي!قأوجسيتهاباكتساب

ونريد..المعروضةالفرنةافقافةتلكسببهكان،كهافرنسارحيلبحد

991المه9/0الأر!الرقسجمةة!ررىس)1(
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ضدعبئقدالفرنمىالعامالرأىأنالدائرةالبرلمانيةالاقتراحاتخطررةمن

نهمالفرنسىالمجعتطهيربضرورةيطادوأحذ،الفرنينالصب

بضرورةوطالبوا،لفرنسا،الرلىالاستحار)مظاهرصمظهرأباتجار!

11الكاملاسنقلالهالفرنسابحؤحنىمكامحنه

يصطدمالفرنيةالمدنصوغيرهاباريىفىوجهكوليتفحثا

فىإدماجهمأوالعربطردبضرورةتطلبالحوائطعلىلالملصقاتنظرك

وعاداتقيمفرضعلىحملونلأنهم،تقالدهواحترامالفرنسىالمجنح

جادئها.معوتتناتضالفرنهالنقافةمعتختلفومحتقدات

وأ،بهابالأندماج)ما،للصببالنبةفرناتقدمهالذىالخيارهذاالى

لالأنهم،قانرلىمبررأوحقدونأوطالهمالىلإعادتهميهدف،فهاالطرد

وعدنهمالرقيةروالطهمسرىالأصيلةأوطانهممعروابطلأيةيحتفظرن

وفى،العقبدةحريةيببحالفرنسىالدشررلأنمئروعانحقانوهصا،الديية

لابحبثالأوروبيةالمج!حاتفىحقأيدمجرنماسرعانالر!فإلىالحقيقة

نىالبريطالعرلىلنأو،الفرنسىوالمواطنالفرنسىالرلىبينالتفرقةنتطيع

يستطصونلاكغيرهمولكفموفكزاوعلمأثقافةإلخ...الريطانىوالمراطن

.)1(والاسلايةالعرل!ةوأصولهم،جلودهمتجديل)أو،عقدتهمتديل)

.)!العربية5الفضائيات"منع

الفرنيةالثقافةفىوالمسلينالعربصهرالىبدايةفرنايحت

)زاءالفرنةالسياساتمحلاشرضنالاذا،7دهاأجوفىلقبرلهمكئرط

اليمين!ن)حاعأنجد،الأخيرةالحثرالسراتفىاللاقطةالصحرن

المصوف-باسكوا،)ئارلالديجرلىالسابقالداخليةفوزوروأليار،

ناطفةفىنمبةحتىأوعرل!ةقناةأبةأعداءألدشكان-11الريةبمدافاته

.1/951991،الأو!النروصحمهمرررى!هس)1(

.01/951991الجاة-،2/8/5991ومط19الرقصحبمة)2(
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العرببةالجاليةصهرفباصمالاشراكيونأما،الفرنى،الكيلاعلىبالحرببة

علىبالضادتطققاةأيةثفكرة،متران.الرنيى!دحلالطرلوا

الحائط.عرضالالدماجةثماريعهم!ربأنخية،)الكيل

اللافطة،المحرنمغنررالفرنسية،كوركررون.مدنةبلديةرنج!

معارية،أمةالىفرنسابتحويلكونلىالاندماجاقلأللأ:و!رح

الاعتاربعينيأخذواأنعليمفرنافىالحيققررواالذ-كأالأيثخاص

!أاوصموبلألهالبلدهذامئاكل

بحبوأمروانفسهاالخطوةخطواالضواحىبلدياترؤساءمنعدد

يكونبأنهالتصريحعلىالمرسىالإعلامورورحلطومذا،الصحون

ثرإمجبذكرونمحدئبماربمععريةأوأفربفيةدولةفىورعندماحدأسميدأ

أمامعقباتووضعالادلبدأمغ)ذنيمكنفيهف..الفرنسىاقيعزورن

ا؟الإعلامحرية

أما..اللاقطةالصحرنلمغ،الواية.الفرنسيةللأجا!تعنيدومذا

الدينىاقطرفلتفثىودعوةالاجتماعىالانحامعلىخطربالهاالقول

منأساسلهلىذلكفكل،الأجاءلجصالوتلويتالمارةأمنعلىوخطر

ففى،الإسلايةالأ!ولبةأما،المارةوفنلسفطمرأئبأأننحفلم،الصحة

لل!جلمىوالئاى،الاجت!اعيةالونلرزارةالأول،فىنيبنرس!يينتقرهـ-ش

يصدرلمالصل!ةالقنراتأناعترفافرلافىوالضرياتللسمياتالأعلى

تمىلاالعرييةالصحردأنفرنشرن)علايرنيمترفكاللجهادلداءمها

وز2قالهعمافضلأمذا،ترنجهبةبرامجفبهاالصروضعالةوأن،الحامالأمن

تيهللابالعرل!ةالاطقةالمحطات)لى:علأ،راوتأريكاالفرنىالاندماح

ولت)1(المرلكلورىالرعمىمىقالحةاكثرالرامجلأن،خطرأ

العالى.علىالاعلامىالانفتاحمنتزعجأنلفرنايمكنولا)إ(ديية

مرتهاعلىتحافظألىالاصلايةالجاليةتتطعمدىأىالىذلك)زاء

الثقافية؟

http://www.al-maktabeh.com



التنصيراخاس!أ

فىالإسلامىالححلوجهفىكودأعفبةالتصيرىالنفاءبمثل

تقريضسببلفىضحةجهودأالتعيريةالمؤساتتبذلحث،أوروبا

ماليةامكاياتنساندهعلمىلتخط!وفقأومحابهتهالإصلامىالحمل

المسيحية.أوروباغربدولمختلفمنوباركةدعمجانبالىضخسة

نظرأللنمرينوصهلأثياصيدأأوروبافىالإسلايةالجالاتوتحد

ابلياتموابهةوفى،الأقلياتتلكتحبامااقىالمعيثيماللظروف

دبنىأساسعلىخططهاوضعالىالت!صبريةالمنظحاتتس!ىالأسلابة

الىالمسلينبتحريلودلك،الاسلاممواجهةبهدفواحدآنفىوجاسى

،دتبلاضائحينفيبقرا،الإسلاممنلإخراجهمالأكفاءأو،افصرانبة

القمترمينعلىتحملالتصيفالخظات،أصممعيهميسهلثموس

دكهم.عندابحادهمالمملينلدىالأسلاية

بل،المسيجةفىالمسلمينإدخالبالضرورةالمنصر!هدففليس

نجاحاتحققتقدالتنعريةالمنظماتكاتداذا،الإسلامعن3)بعاد

الإعلاموصائلعلىشكلتهاخلالصللأسلامالمضادةدعاياتهافى

اعلامرساللمنالتصر!ةالآلطةتنطلقعندطالحالفكيف،الأوروية

11مجبة

وسائلياستخدامبالغأاقمامأالتميررهئاتالكنبسةأولتولقد

النفبدبة،الننعبروعاثلعلىالاعنصادمنبدلأاعملهافىالحديثةالأعلام

والبصريةالسمحيةوالوسائلوالمطرعاتوالجنرراتالكصعلىفاعتمدت

الاعلامى.للأنتاجومزساتوالييفزيرنللاذاعةمحطات)نثاءجانبالى

تخط!طسالأعلاموسائلاستخدامفىالتمجرىالمولو!طق

المزتمراتعراتانثفادالأيخرةالثلا.لونالسنواتشهدتفقدعلمى
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المشحىالد-شرحالبجانب،واعلاميينصحفيينضتالتىالعلية

وصائلاصنخدامنطوركببةمرالمؤقراتفلكالرئبسىالموضرعوكان

ايصير.مجالفىالحديثةالاتصال

والإعاناتالهباتعلىأننمطنهاممارسةفىالتصريةالهناتوتفصد

البهاشعلىوالمائد،والأوقا!الاضتراكاتبحضجانبالىالحكرجمة

ميار75)0791(عامالفاتيكانلدىعائدهاللغوقد،امثاراتهامن

)1(
.دولار

)نها..1()186عامدولارطيار913الم!يحيينترعاتبلغتكصا

وغيرهاأوروبا!ىالمسلينتتهدفخينأنخططوخططةضحمةجهود

.)2(ا!أيضأالمليموكير،الفاراتمن

ارثام!فىالتنصيرىالن!ائام!

المهـعقدالتنصرمزتمراتأحدوثائقبمطالمةالمؤاصةخطرندركلحلنا

المسل!ينلتصيرافيولةالحهردضخاصةتئتواقى،الألمالية،أدلرجافى

89ر388الروتتانتالجصرئجقعددللغ)-أوروباومنه-المالمفى

الناءعددول!لغ،شخصملاي!5أعضائهاعدديلغلجانتحضرهمحرأ

،16ر671الكنسيةوالمعامد،29ر139الأنجيلمرزعىشوالرجال

الحاطينوعدد،32.ر.9تابحةدارساليات،3478التثيرو)رسالات

مدرصة81سلعلأتهمتحتنرجد،ارار.2069المنر!)شرا!تحت

وتخريجاللاموتلنعليممدرت948ولديهم،19!7وفيها،جامعة

وعدا،تليذأراا6ره212بهااشدائيةسدرسةا2ر435وفيها،المنرق

وأننأت،طفلأ3047فيها،أطفالروضة131يدءونفالمنرونذلك

القامرة-الأصلا!الراتصبة-اللىالىالوحهةابعرلآالأناعات.شلىكرم)1(

.11ص-سر+7/،/70،1الدعوةسحلة)2(
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ملاببن،4المردد!منلها!بدلبة4201،مشفى055الإرسالاتمذه

أتام،ملجأ265،للسرضاتجمحية29طيأ،مجلأ111رلديها

للصكفوفين،مدرصة25وتدر،للأطفال21منها،للبرصملجأ911

ملجأ15،الأيخرنلمدفىمترصفات301،للاساف!دأ11

.2011)1(عامكانمذاكل،للأرامل

المسلمين:أطفالتنصير

ال!جونفىبآبا"لهمفىجوالذ!،المسلصرنالأيتامالأطعاليعتبر

الجادكأعلىو!يرنهميتلقفولهمالذ-كأللصنصرب!سائغةلق!ةالأوروبية

لذلك.يترنهاملاجئدىالمجية

رالراهباتالرهانأنالبضرروى،بروكيلابلجيكاعاصةوفى

الجاليةأبناءمن-قطارفىثمحونينمسلينأطفالأرودعرنكانرا

مهنفىوالماملينالمناجمعمالأبخاءمنفرناشمالفىالفقيرةالإسلامية

لدىباصتضافتهمالكيسةفتقرممحروم!الأطفالمؤلاءياعتبار،وضية

الترفيه،أسبابمنلفتقدونهمالهموتقدم،المطةلقرةالمائلاتبمص

نأيعنىما،بالدموعالراهباترودعونكانواالأطفالأنالمثهدوخطررة

.الأيرياء)2(الملينأطفالنفرسدىتركتهفدحقبماأثرأ

خالصى،)حانعلى"الثخ-فىكدالألمانية،هابورج.مدينةوفى

الحضانةدورفىللنصيرشرضالمسلسينأطفالأنالاسلامىالمركزامام

بادئنلفبهمفىيهربدورالضاوسةبفومجت،الألمانبةوالمدارس

الميحيةعنيعرفوالأنالمليماطفاليعرضومذا،المجةوتحالم

.الايملام)3(آبائهمود-قديغصيعرفودمماأكثر

.42،،1ص-1991الظمز-اللبةالمكلة-الا!ىاوللمعلىالحارة.لضلالبه1()

.44ص-ام839أديل-ص30،1رص-الدعوةسعلة)2(

.37ص-46اس!الأتسحلة+(
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الخىالمعرلبة-،مبلبةامدبةحرلواحبثالمصر-شلحملنمودحوهذا

و-!زعون،يطلاقةالرلةيخدثولىالد!للبثركوكرالى-أحاأسباتخلها

مذهتكلقهاالتىللموضوعاتأدكما،ولالمجانالصلةباللغةمننمورات

منللإصلامئييتمامرأيحدلمإذ،الأسلايةالحفيدةعلىخطرأالمنثورات

وتمل،حرلهالئهاتلاثارةبهالملمينثقةرعزعةالىترمىرهيبةخططات

التحاوللهذاحرلةورأسالمحططاتلهذهالتعيذيةالأداةاقضميرحلات

باللفة،طيية5فىالتميريةالمجلاتاحدىقدمتهماذلكس،المسحرر

،الدوىرشيدقصةفىأركانهاأحدبى،فةالمصمفتاح5وتسمى،ال!رل!ة

قريتهآملفاحتقرهوجههفىلثريهأصبالذى،اليمالقروىالابدلك

يدع!الحلاعىليأتيهالحظلهابتسمألىالىوجههعلىلثاملرضعها!علمما

ويخلصهصعندهحادمألقبه،المسيحليسوعويخلمىالخيريحبكريمرحل

ابنيصملحبثللصديةلهوبذمب،الرحةعديمىاالقلولافاةقريتهأهل

..وضابهوجههنصارةنحيدتجبلعيةلهلجرىجراحأطبأالشوعى

نأوكيف،والجهلبالقسوةالقريةأهلينحتالموضوعأنذلكسيتضح

.!!)1(الحلمذو،المطوفالطيبالكريمالىجلهوالمقابلفىالشوعى

:)!(السلمينالطللأبتنصير

منطلاليةوفودوصولوحأوروبالىجديدجامعىعامكلبدايةمع

التىالتصرشظماتأوساطفىالنشا!يدبللدرايمةالإسلامىالعالم

،الاسلامفىتمثيهكهمأو،المسلحينالطبةلتنصرخبيثةخ!وفقتحي

الالبة:العواملعلىأهدافهمتحعبئفىالمصرونويمن!د

نأخا!ة،الأجنبيةباللفةالكافىالمسلمالطالبالمامعدم-ا

فراءتها.عنمخلصباللغةالتحدث

.18ص-!91.ط!-الحهادر!الةسح!)1(

82ص-16عم!الأمةمحلة)2(
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معوالمحاهدالجامعاتفىوالتحيمىالأدارىالجهازنعاون-2

الملمين.الطةبمناوينومدهمالمصركأ

فخأبالحضالأغراءيجعلمماالت!صيرفىالنانىالحنصر)دخال-3

بحد.يخساليورط

اللموراءصحيأبلادهتركقدكان)ذاالملمأنمفهرمئر-4

د-كأهىفالنمرانيةإذأ،أورربادينهىوالنصراية،أورولافىا-لدث

الملاحدةمنالعربعلصاءفأعب،جسيمفاحشخطأوهذا،الحضارة

لىفاكبكذلك،الاسلامضدالتعصبالاالصرايةشولايعرفولى

لمالمسلمرنلينما،دبنهمعنعلماؤهتخلىبخماإلاالعلمىاققدم!عرف

11الا!رمتركواجناالأوالأخرالجهليعرفرا

حتىبلادهفىالمسلمبأهليتصلالتصريةالمجوعاتهذهبمض-5

موضوعةخطةحسبالمصركزياراتوتتكرر،منحمأاقنيقيكرلى

مامإذا،النصرايةباعناقه)قرارعلىيدهلخطالمسلمتوقيعتهىلكى

سبحدمالمنا!بواعتلاءبلادهالىعودتهفبعد،مناالمسلمتصرلىنجحرا

ابصرانية.

بينالمنصرئعلىلتوزيعهالبهاضاتحادعنصادرتقرهـمفصلوهذا

الطلابيةوالمنظماتالأسلامعنعامةلمحةعلىوينتسلالملينالطة

المسلينبالطبةدقبقتعريفنم،نشاطاتهاعىونبذةاأوروبافىالاسلاية

اقصير.بهدفعهمالاكرابوكبميةوعاداتهمالأصليةوبخيا-لهم

لكرنهبدينهافسامهسالحالىلالطاببالبدءالمصرئالتقرروينصح

المسلميالطالبالاتصالالتقرهـطربقةحددك!اللنصركأسهلة!ريسة

ويظهرمعاميهفىطيأيكونوأن،البدايةفى!قأالد!ذكربمدم

نضجها.تيالئ!رةقطفالىيمعىولا،والتفاهموالحطصاللطف

بحيث،المسلمبنالطبةمعتعاملهمفىللنفاقالمنصرتالتقر!وبدعو
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وأن،المسلبنالطةأمامالفتياتمععلاقانهمفىقحفظينيكولون

عنحدبثكلرينحنبرا،الإسلابهالدرلل!المنازعاتذكرنجاهلرا

البخلعاداتيتركراوأناالصهرنىللكيانتأييدممعنويخلوافلسطين

بيونهمفىريارتهمإلىاسمبنفيدعرد،الأورول!ةالمج!عاتعنالمثهورة

.الطاملهمويقدمون

المنصرمنفيطلبالمسلمالطابمعالحديثكيفيةعلى2القركز2و

لأن،الإسلامعنالمسلمالطبيقولهمال!لىالرقتأولشصتأيكونأن

الصراية.عنيحدنهومر)يىيمتالطالبسيجعلمذا

والنصرانيةلن+الإسلامالحقيديةالحلافاتذكرالقرهـالىويعرج

هدؤفىالمسلمتصيرب!علانالمنصرنبصحوينتهى،عيهاالردوكيعة

.وأسرتأ!دفائهأمامذلكبحرجهلاحنى،الدعابةعنربمبدأ

لبحضالصعبةالظرو!اشغلالعلىيقومالكنسىالئاطأنويذكر

و)يوائهملاطحامهمصاكزبفتعودلك،والبطالةالفقريعانونالد-شالطة

الصلاةأوالقداسالمسل!ونيحصسيجثمعيةصاعاتلهذاوتحدد

كتيباتعليهمترزعحيثجيثلأسلوبالكنيسةوتلجأ،النمرانية

الصرالية.اقحاليمجوارالىقرآيةآياتتتضس

يذعونالذكاشالصبالنصارىالطةاسنغلالالىالكيةتلحأكما

يجندونوهؤلاءا(إ)1الحقمىالصرانيةوجدوالماتصرواصل!رنألهم

حاجاتهم.لاستغلالالمموزئالملمينالطبةلجب

**ء

217

http://www.al-maktabeh.com



والبهائيةوالقاديانيةالصهيونية:سالسأ

بجهوددولهامنبدعمأوروبافىالمتثرةالمهيونيةالمظصاتنفوم

فىاليهودوجدحيت،منهاوالنيلالإسلاميةالدعويةالحهودلحصارمحعة

باخراقأهدافهمتحقيقعلىيساعدهمالذىالمناشالمناحالأوروببةالئة

أوروبا.دولفىالقراراتو!اعةالضغطوجصاعاتالأعلاملوسائلفاعل

بىفى،جارودىرجاءإالمسلمالفرنسىالمفكريقولذلكوفى

القوةان":(الضبفىالمفاندىالصراعدىالصهيونيةالاشرانجبةدور)

علىقدرتهافىبل،جيثمهافىتكمنلاالصهيونبةللدولةالرئيسية

حكوماتعلىضغطوممارسةالملايينوتجئةالحالمىالعامالرأىاستغلال

.أأهدافهالخفبقأورويا

ومدمم!الإعلاموساءللوخطورةأهميةكيرممقبلاليهودأدركوقد

عيها،نفوذهملبسطفعرا،الغرلىالحامالرأىفىالخكمعلىقدرتها

أصها:منبأصالب

الإعلاموسائلفىالماملينليناليهودمنكيرعددوجرد-

الأورويية.

فىللصهيرنيةموالبةعناصرتحببنأوالإعلاملوسائلالمباشرةالملكبة-

الهامة.المناعب

المرلىالحقلماندةيميلرنالذينوالصحمينالكتابعلىالضغط-

.الهودممارساتعلىوالاعنراض

واستغلالاليهرديةالدولةصالحفىبمملوماتالاعلاموصانل)غراق-

عيها.الضنطفىالإعلانسلاح
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علىالطرةفىالمحكمالتحططذلكخلالمنالصهايةويقرد

صرراحدىوهى،الأسلايةللنخصيةالوبهح!لاتالأعلاموسلالل

مذهوتهدف،واللمينالصبضدالربيننهاالتىالفشةالحر!

،ففرةلصررةوالمل!ينالعربتصور:أولهما:أص-فىلتحقيقالحملات

والحدا.لةوالنقدمالدكاءرص!م،مثرنةلمورةاليهودنصو!:ولانهما

.)1(والديمؤاطبة

الاعلاموصائلعلىالصهونيةالسيطرةعنالحدثبصددولسا

روبرت"الاصترالىفاليهودى،محيصالوضعلأن،بالأرنامالأوروبية

فىإعلايةوجلة15()0تضم)علاجمةابراطرريةوحدهيملك!مردوخ

مىرعددأ-سيةصحصخصيمتلكوحدمابريطاياوفى،الغرب

.)؟(الصاعيةقسار19عبرتثتليفزوونوضبهة،المجلات

تزودمظمةوهر،اليهودىالمسيحىالعالمىالمزنمراليهودأنثأك!ا

الىالحركةهدهوتحى،النربيينتهمإعلايةوقناةشفد8(0)0مىأكثر

،،المثنركةالحقبدة)وتسيهاوالمسيحيةالهرديةلننالعلاقةتحسين

ومائلعلىاليطرةحدعدأورولافىالصهيولىالئاطولا!ف

الىبصلأنالىرالاجن!اعيةالتعليميةالمزساتالىيتحداهبل،الاعلام

أورولا.فىالقرارأتخاذمراكزعلىالشوة

علىأوروبافىللأسلامالمضادةالدعانجةالأشهـعلأمربقصرولا

اتجلىبل-بقكما-فحبوالهردوالمعرونالمشثرقونلهيقومما

وتبطن،ظاهرأالإسلامتدعىضالةفرنأشكلواالذفىالمارتينيعضالاسلام

عنإصاالأسلامعلىتحسبالفرقهذهأنوللأسف،لهالديدالعداء

218ص6991المص!ةعالم-البهررلآعصالمهربة:الر!رسحا)1(

الى!اص-الرصىالاعلامصآة!ىوالصباللإصلاآالمررة.طاشالناثرعد)2(

112ص-9891
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الدعويةالمرساتوتضكل،الأورولينجانبمننيةسؤعناوجهل

وتعريةالفرقتلكلمحاربةجهدهامنكبيرجزءصرفإلىالأسلامية

علىسلبأوكحكى،أوروبافىالإسلامىالحصل!ررةعلىورثرمماحقققا

.هاكالأيلابةالجالاتصورة

وثقأتصالعلىوعملهانشاتهافىالفرقهذهأنبالذكروالجد!

الصهيونيةالمؤمساتجابمنكيربتحاطفوتحظى،الصهيرنىباليهان

.فاكالاسلايةللدعوةالمضادةجهردهافىمعهاوتنسقأوروبافى

تترفرالذ-كأ،والقاديانيون،الهائيون،الضالةالفرقمذهأهمومن

بهمالحا!ةوالمراكز،الماجد8بعضولهمالصخمةالماديةالامكاناتلهم

والملصين.الاسلام!ورةبهايثرهون

الكربمللفرآننفبرأأعدفداأحدطامربرزا)الفاديانىأنوبذكر

الأخطاءمنالحد!دعلىاحتوىوقدفاخرمجلدفىصدرالبولد!ةباللغة

عننقلأالتفسبرأعدألهالملحرنالقاديانىهذاذكروقد،المتممدةالفادحة

انترناشيونال))يلاموالنايثر،الكريمالقرآنلمانىانجليزيةترجصة

.)1(القاديانييننعحثيهاكستانأباد)ملامدى(باييكيق

ع!ءهه

.62ص-2991شفر-الأ!مطرمحلة)1(
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لئيافصلا

أوروباقالاسلأكلالعهلقصورمشحلأن

الشعوبيةوبروز..التنسيقغياب:اولأ+

السياسىالتمثيلضعف:ثانيآ+

الإسلاميةالدعوةقصور4ثالثأ+

الإسلامىوالإعلامالتعليمقصور!رابعآ+
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تمهيد

مجالفىمح!ردةجهودأالمحتلفةال!!لايةوالمنظماتالدولتذل

ماعدةالىذلكخلالمنوتعى،أورولافىالاسلامىوالمملالدعوة

وربطهاالإسلايةهريتهاعلىالحفاظفىلاعاتها،بهاالاصلايةالحالات

قواضحةتزاللاالجهودمدهان:القرلنتطعأنناالا،الأسلامىبالحالم

والآمال،تواجههااك!اقحدياتالمثاكلبحجمقررتماإذاومتمثرة

علها.المحقودة

وعياباقخططتجعددالصلةوثيقالجهودتلكتغرأنولاشك

الدعرةجهاتلننواققاقماونتيزمالتىالموحدةالاصتراتجة

الىتسحىالتىالهداتوالزعاتالمضادةالدعايةجانبإلى،ال!!بة

ضوده.منالأسلامىالممل)فراغ

أورودا،فىالأسلاميةتالجابواقععلىلجأذلكويحكس

تترضالتىالمئكلاتأممإجالويمكن،ثكلاتهامنويضاعف

يلى:فيصاأوروبافىالاسلامىوالعيال!!يةالدعرة

الشحوبية!وبروز..التنسيقغيابااولآ

أورويا،فىالأسلامىوالحملالدعوةعنالمولةوالجهادالجظماتتعدد

أرجاءمخلففىالاسلايةالمراكزعددأنالدراساتبحضخدكر،والحالم

منأكركقدالأخيرةضةالفرينفىوأنه،مركزآلافخمةتجاوزالالم

قىارألف25تجاوزتوتو!ياتتراراتعهاصدرت،مؤتمر05()0

.1()القيلالانهانحفذلىولكن،الأسلاميةلالأقياتتحلقماومفها،وتوصية

الملردلمؤممرمفلمبحت-الصسيلادفىالا!صةالدحثؤ.شلىارثردصدالدكرر)1(

.".حا-6391لدد-الر!فى
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تأثرهاوضعف،الجهودصاعالىالشقوعدمالننافضهذاويزدى

فاعليته.وعدمالغربفىالاسلامىالح!ل!ورةعلىينصك!مما

)برازعرتح!لوالتىالقوميةالإسلاميةالهيئاتتعددبذلكوهـتبط

الإسلامية،الجاليةبرحدةالضارةالأمررمنوهى،والشحويةالقويةالرات

تكيلعرفلةإلىيؤدىمما،الواحدالبلدداخلونفينهانشتيهاعلىرتحل

تتمىجماعةفكل،الآراءفىتنالروالى،الدعوةلصالحالإسلا!الحمل

تاخذجحلهامما،بهاالخاصةالإسلايةنظ!اتهاتقيمما)سلامىبلدإلى

المؤسساتمذهيجمععامتطموجودعدمذلكعنونتج،عنصريأشكلأ

صفرفالىالجسللينبحضجثمنويحد،عليهاوئرفالمتباينةالإسلامية

المسلسة.الجالبات

الذينالمسلينأممرآنبريطنيافىالاسلاميةاطاليةأفرادآخدويذكر

الإتليصيةوتقاليدممعادألهمحاتالىمعهمحملواقدبريطانجاالىماجروا

نلكعلاقاتعلىلزنرالرأىخلافحدودننحاوزماكئرأالتىخلافاتهم

بالأيدىراقئابكالخصومةفىالفجورحدالىنصلوقد،يأخرىالفنة

جدأ-مؤسفوهذا-وأحيانأ)11(،المساجدماحاتفىوالضرب

أنهاالمحالفاتهذهوخطورة،ااالنزاعلفضالريطايةالرطةتتدخل

تدرىلا،أمرماشحيرةفىوتجحلهاعيهافثريق،الاضئةعلىتنعكى

.ا)1(إالحقبكونمىومع،الصرابأئ

ارتباطالاسلامىالعلجهردوتثت،الشقعابشواهدوش

الصبيةالبدانبحكوماتأوروبافىالإسلا!المبلوجهودألظةسظم

نحكسسياسية!غةالآنئم!نلكيحطىمما،تمولهاالتىوالاسلامبة

مضونه،منالإسلامىالع!ليفرغمما،الإسلاجمةالدوليننالحلافات

لياساتوانحكاسأتمبيرأ،الإسلامبةالدعوةاتكرنأنتحدولاجث

.56ص-كل5014شوال-الأمةمجلة)1(
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قاقضةمتحارضةالأحيانبنكيرفىوهى،وأهدالهاالاسلايةالدول

حكرماتتموبلعلى-كاليتهافى-الحهودتلكاغادأنكما،متضاربة

الحكوماتنلكرأتمااذاوقتأىفىليوففعر!ةيجعلهاالدرلمذه

ساساتها.معنانضها

المنظاتاتحادإمنوبمادرة،فرئافىأنه،سبقمادلائلومن

الج!ياتمنكي!رأعددألوائهاتحتتجعاداريةيئة"أكبروهو،الإسلاية

منالآخيرةاليلةفىالإسلايةالهيئاتتجتع،فرنسافىايرةالإصلاية

آخرفىتجتعك!ا،الصومبدءلاعلانالمركزىباريىمجدفىثعبان

اببةالأوضاعولكن،الفطرعدوبل!ضرالهلاللاعلانرمضان

الا!ميةالدولبعضبحكوماتالمنظساتمنكثيروارنجاطالمحروفة

تممافإذا،الانفاقمخالفةالىبالبضويدفعالإسلا!يةا-باليةعلىبضغط

فىأحيانأوترى،الحيدرومبتحديدالاخلاف!تمففدالصوميدءالالزام

الوضعهذايامموقد،مفطرفىوآخركصائصينأناسأالواحدالمسجد

الدينفىالمنفرقبنبمظهر!اظهارهمالمحلمينصررةلويهفىالثائن

وتكسن/المثكلة،المضضةالأعلاموسائليخريةمحطجعلهممماوالبادة

اتحاد)أعده:الأول:توفبتانفرنساففى،الصلاةمواقيتتحديدفىافانية

،،باريىلمسجدالاسلاسالمحهد)افانىأعدلمن!ا،الإصلايةالمنظحات

سجدترقيتحبالفجرصلاةوقتدخولالىالاخلافهذاويؤدى

توتبتحبالحناءوبتأحر،طعةبربعالاتحادتوفبتقيباريى

هدابببالمسلصونو!عالاتحاد،أتونجتعنطعةنصف،المجد.

بصلاةمرتبطوالفاء،ثالإساكمرنبطفالفجر،ارتباكفىالاختلاف

مراءمةاممثرالاتحادنرفبتأنالمصلبنمنبهرو!ى،رمصانفىالنراويح

توقيتيحددحيث،الصيفنصلفىوخاصة،الآخرالوقيتمن

بالنالثةوالفجرا-سنيرفصففىتمامأالليلمتصفعندالفاءالمسجد

نأاعنارعلىالاتحادتوقبتفرنسافىمقيمرنعل!اءوفىبد،والنصف
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إلىالرامبةالمحاولاتننجحولم،!فأفرنافىبغبلاالأيضالئفق

.)1(للجبعالصلاةمواقيتترجد

السياسى:التمثيلضعف!نانيآ

وغبابالتفرقاالسابقةالمثكلة)لرازاتمنالمئكلةمدهتعد

نحوأرروبافىاسلاميةجالية.أكبرتضمالتىمثلأفرناففى،االتيق

والتضامنالتنطمكقصهمالحظلسؤولكنهم،سلمملايبنخسة

والخدتنوجيههبمستلهمالتى،االهئةشكنكىالموتفونوحبد

الهود!ضلاالحالهوكصا)مصالحهموخدمة،تالسلطمعياس!هم

.فرنا(فى

ثملمركزأوجهاز،)أوهنةايجادالفرنبةالحكومةحماولتلقد

لمولكنها،يواسطهالاسلايةالجالةمعوتتماملبفرناالمليمحيم

ك!ا،باريىجا!إمامح،امتارلة)هبةياتاءقليلأالاتنجح

عريةدول!ارضةبسببتجحولمقبلمنالحزألزيةالدولةحاوك

ندعىجصاعةأربة(ورابطةمنأكرفاكنرالولا،لماعبهالا!لاصبة

فى-الصعبمنيكونوقد،بحضأبحضهاويخا!فرنساسلحىتمثل

منة5أو،أعلىمجلىاقيامإلىالرصل-الأقلاعلىالفريبالمدى

نحبرأوفرنافىالمحلمبنتمثلثقافية-اجتساعيةأوشرعةأوديية،تمنية

مساه!ةفإنضاغرأالمكانهذاداموما،مصالحهمعنتدافعأوأمانيهمعن

تبقىسوفلهايعر!ونالتىانكلوحلمحالجةفىفرنساملى

.وأخعل)2(أصم!حباثماكلوحلمحطلة

فى-فرنالملمىالوطنىالاتحادرئيى-ثارىمح!دوترل

يفتقدونفرنامل!ى)ن:لبا!صالاتحادمقرفىعقدهصحافىمؤتمر

.36عى-337عدد-الاصلاسا،عىسجلة)1(

.1/5991.لم6ايارص!الرقةاطر،3)2(
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الرقتوأن،نملهموجهاتوعنأنمهمصللدفاعالفروريةالأدوات

ثملهم،الىالأجهزةعبرمواقفهمعىوالتيرتحفظهمعنلتحلواحانقد

المجالفىللافساحأكبدبجهدمطالةالفرليةالدولةأن،لارى)وأكد

وبحاونهمناثا057أصلمنأدمرصحأ،للسلصينالسياسىاقشيلأمام

نمخمىألفبعاوخممافيخمجلىفىأعضاء31و.ضحمى0015

عرلىمناكلىالإدارييروالمشولينالموظفينوكارالدبلومايينوآلاف

اللد!اترؤصاءناتعدادفىواحدعرلىبلدبةرئبىوهاكراحد،

.(1)لضنيينا

الدكايثكلرننسةبمليرنىنفدرالملمةالجاليةأنرغمبربطاياوفى

الواتوفى،البريطنىالحوممجلىفىيمثلهامنووجدلاأنهالاافانى

عضربةعلى-بالاتخاب-يحصلواأنالمسلينبمضاصتطاعالأخيرة

بالاسلامالصلةضيفنهمك!أأنإلاالمحليةالمجالىبعصشتليلعدد

باشرةأنصالاتولهموالانجيزشالرل!ةللغةاجادتهمورض،والمملمين

عنوالجثاللينبخكلاتاتمامهمأنالاالبريطانيينالمنولينى

حصرحيث،الحالةأفىادعلألقعلىتقعذلكوشولية،قيللهاحلول

ينا،الدكأمرر5+سىوب!طار.ما،المجدمجطفىأنفهمالدعاة

الدوللا"لرنموذجانرفرناوانجيرا،ا)2(الغيرهم،الدنياأمور5نركرا

الأوروية.

طى:فيالهانعرضالتىالثالئةبالمشكلةالابقةالنقطةمذهوترتبط

لإسلامية،الالم!وه!صوراثالثآ

واليةوالريةالمالةالا!انياتضحفإلىأساسأذلكو!جع

تورنتما)ذامتراضعأتأثيرهايجحلمماأورويافىالأسلاميةالدعوةلأجهزة

.8/11/5991الجاةصجنة)1(

.56صء5014نوال-الأتسحلة)2(
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الذذأوفكنوعيةعلىالضمصهذاوينحكى،حاممهاممنبهاياطبما

.وأسابوطنلشخخدسنهوماأورربافىبالدعوة!رسن

العرل!ةالدولممظمشالماليةالمسالدةضمفالتويلبمالةوءتبط

منالفاعلةالماندةضمفصفضلأهذا،قيلةدوللاستثاءوالإسلاية

طربقعنوالدبلوماسىالسبامىالدعممنرىعلىالدولهذهحكرمات

أوروبا،دولفىوتنصياتهاوسفاراتهاالدولمذهفىالحارجةوزارات

بالحارجومراطنيهارعاياهاتتابعحينالغربدولبهتقوممابعكسوذلك

دولةع!الحربلأعلانطدولةتدفعقدالتىالدرجةالىواتمامدقةبكل

!ارعاياهاعندفاعأأخرى

الخطابفىالإصلايةوالأقلياتالحالاتلقصةنصيبلاأنهوالواقع

نأيكفىلاالاسلاميةللشظماتوبالنه،الإسلايةللدولالياسى

الإسلاميةالمنظ!اتمنالحديدبردمنبدمجردالأقياتموضوعيكرن

الغالب.فىدينهاشيئلاالنى

الإسلامبةالدعوةومنظساتهبئاتمنيهراعت!اد،السلباتومن

وطبيمةللراقعاشقراءودون،مبئتخططدونالعنوانىالحملعلى

الأحيانمحظموفى،لهاالأولوياتوترتيبمواجقهايتعيناقالمبهلات

وتخططدراطتإلىاشاددونللدعوةالحماسالإسلامىالحصلعلىيغلب

دقيق.علمى

ووصاثلأطلبعلىأوروبافىالاصلايةالدعويةالجهردوتق!د

الأوروليةالمجنمحاتبنزخرماظلفىلابصاطمرحلألهانحققلا،نقلبد!ة

ضمفإلىالحالطيعةذلكوروجع،الحديثالاتصالوسائلش

قصورمنالأسلايةالهئاتبمضيعفىلاهذاولكن،الماليةالاصكانيات

الأورول!ة،المجمحاتفىللححلالمؤهلينغيرالدعاةبحضعلىباغمادها

وصناعالضغطوج!اعاتالأعلاموساثلمعالتحاملإحادة!قصهاكما

الأوروية.الدولفىالقرار
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لأبناءالاسلاميةالهيئاتشكئيراشغلالعدأكذلكالسلياتومن

ممفهزلاء،أوروبافىالدعوىالحيفىمنهاوالالادةالإسلابةالحالبات

ينى،لاعدادممتأهيلهمبعدالدعريةالجهودفىيه!ودشأ!ضل

أهدافتحقيقلىحاسمدورذاتأورولافى)سلامبةجاعةكلجعل

الإصلامى.المل

.)1(الإسلامىوالإعللأمالتعليمثصور،رابعأ

المحنص،المدربالكادرلىالدبدالقمىسالإسلامىالتعجيمانى

غيرالمطرعيرمنممالأسلامىللتعيميتصدولىالذفىأكفرانحث

تخاجتعييةرطعةأمامالحاجةبحكمأنفسهميجدونالذينايخص!

نأالمشاحالمحددالوقتخلاليتكنراحتىعالةتربويةخبراتالىمهم

تقصهم.الخبراتمدهولكن،المطلوبالتربوىالمردوديحققوا

فىمأخرزةبرامحهىالتكميلىالاسلامىاقحليمفىالمطقةوالبرامج

المدرسينوأكثر،الاسلاميةالبدادفىالمطقةالتحليميةالمماهجمنعالبها

والإسلامى،الصىالمالمدوللىالمقررةالمدرسيةاليهبعلىيقدون

يجبوالاجت!اعيةوالربريةالنص!يةالظروففىاختلافأفاكأدضكرلا

التعيمبة.الجاهحمستوىعلىالاعتبارلحينوأخذهصاعاته

تمكنهاكالطيةوالكفايةالأهليةيملكلاوهوحاءالمدرسينبحض)ن

تساؤلاتعلىالردعنيحجزمنوهاك،الأشلالخوعلى2رسالتهأداءمن

تكراربعدمويأصمم،الييمابالأمررتصلكاتإداخا!ة،الطلاب

اعتبارهفىيضعأندون،الكفرالىبهمبؤدىقدالأمروأن،الؤال

ألأعلىال!ولةفذالفردلىلىالدىأوروبادولفىالتطيمىالحظامطيحة

!امناقثتهبحدإلاأمرأيفل

+56ص-58عددالأمهمحلة+17،18ص-353عددالإللامىاوعىحلة11(

.97ص-21عل!الاسلامىالمجارمحلة
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عدممنشاوالجصحياتالمراكزمنكثيرفىالملييةالعميةوتئهد

المراظبةصمفالىكأدىمما،المحددةبالأوقاتالاقزامفىالاتطام

هذهتعودوقد،التربريةالعصليةفىسلىمردودلهالأمروهذا،والاسترار

منإهمالالىأو،اقميمع!القائينمنالجديةفىنقصالىالظامرة

إلىأو،رقابعتهمالمطلربالرقتفىأبنائهمإحضارفىالأمررأولياء

الجانبين.منتقصر

لكن،الربويةالممليةلجاحضرورىأمرالماس!الرقتاخيار)ن

الأبوعيةالراحةأوقاتدىمحصورأباعتارهالتكينىالحليمظروف

يقصيهاالتىوالأوقات،الزمنمنمحدودخيارفىيتصرفتجحلهلل!ل

هذافىالاستيحايةقدرتهمدىمنيفللمما،راحتهوقتمنمننزعةالمتملم

فىالتحيمتنظمالحسمياتمنالحديدفإنالمكانحيثسوأما،الوقت

باللوارممهيأةالأماكنهذهتكرنلاالفالبوفى،المساجدفىأومراكزها

ايملم.لدىثجعغيروانطباعسلبىأثرلهيكونمما،المطلربةالمدرية

دورأبؤدىالبهصبلىالعلبمبظلذكرناماالنىالصع!جوانبومع

حيثمنالنهائيةحصيتهكانتومهصا،عهالاستقاءيمكنلامهأ

الحامالتربوىالأثرأنإلاضميفةوالثابالطفليكلسبهاالتىالمحلومات

.الذاكرةفىنطعأيظل

أبنائهمحفاظفىوالأمهاتالآباءمنبهرأتقصرأهناكأنإلىولثر

الهعيئاتبمضمنجهودومناك،وكابةتحدثأتحلهاأوالريةاللحةعلى

كافية.ليستأنهاإلاالمرليةاللغةنمليمفىالأسلابة

الأعلامضحفمنأوروبافىالأ!مىالراقعيحانىأخرىناحيةومن

يلى:يخماذلكأصابتلخيصويمكن،ثلهأوالإسلامى

مهشهمفكانت،للصلمتفرغبن!كونوالمبالمحاولةتامواالذفى-

أرقاتهم.أكثرتيهم
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وأ،يابةفوىيطرةتحتواتعينكانوالالمحاولةقامواالذ-كأ-

فقط.مصالحهمبخدمرن

مانثرسرىيه!هميكنلممناتأوأفراد!بالمحاولةقامواالذفى-

فكرهم.عنيبر

نظمخدمةصرىبههايكئلمرصية)سلايةمحاولاتوفاك-

الاسلايةالأنجاءوكالةالأسلامىالمزتمرمنظمةأتأتوقد،مميةأنظمةأو

فعالة.وغيرهام!عملياتهاولكن،الدولية

والثربة.المادبةالمراردلفص-

اوروبافىالاصلايةالحاليات!راعسجؤالأعلامضكلةإن

الداية.وثحصيهمقيهمعلىللتأكيد

ي!ع!هه
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يىالماالاب

أ"اباولابلللاييةالثالياكيللللاكطهـ!

الأسلوب..المنهح..الإعداد..والدعاةالدعوة)الأولالفصمل.

الإسلامىوالتعليمالإعلاملتطويرخطةنحو،الثانىالفصل.

الجاليةبينوالتحافلالتنسيقجهوددفع:الثالثالفصل.

الإسلامصورةوتصحيح..والتفاهمالحوار)الرابعالفصل.
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صاوسضوجةبدتةأعراضهاتئخيصنمأولأباثكلةالاكرافإن

،للمثكلاتالآخرالوحههىفالحلرل،والحلالعلاجنحويقالعلىبداية

بالمجتحالإسلاميةالحالياتعلاقةيكنمفمامعالحةأنفيهلاريبومما

فيهشكلارممامعأالطرفينمىخاصأات!امأيتطبترترمنالأورو!

فهمشأساسعلىالملاقاتليكجديدة!غةبخاءإعادةصةأنأيضأ

الانتحققلااثمتركالعاوننم،بينه!االمتادلوالاخرامللآحرمهساكل

الحانبين.فيسوعمليةوجادةمدروسةحهوديذل

الأدواءومحرفةالظر)معانشالاسلايةللحالياتلالبةويخنى

وأخطد،يهبواقعالأتياتهذهتعيتالدكطالواقعن9،الدواء.وتقديم

صجا!ه.صمنفرد-شلمحز3ماعدتهميخحب،بهأصحالهجهلفيهما

يدركونولا،بحصألحضهميعرفلاالجالاتمذهأفرادمىويهر

)وجباكمالعامالقرآنىالنمىحسب،شرعأذلكعنمئرلونأنهم

وضكررةنوبةدعرةالإسلابةالصوصوفى،!لنعارفواوتبائللثعوبآ

.،الأرضفىاالمنضحفرنلأنهم،وساعدتهمعنهمللبحت

عامة:أوصافالاذاكرتاالىالمصرمذافىيعيدهمسىءيحدفلم

لخ.ا000ياعالرا،صىلأا،نجرللاا،تقيالأا،تلالحاا

الطرفجاتمنالمهسةمذهلنحقيئالمبادرةتنطقأنويجب

فىالمملمينإدماجلكيفيةجديدةجحةيقدمأنفهوالمطلوب،الأوررلى

الىتهدفولا،)يجايةاحتاريةبصررةفهايمثرلىالتىالمجتصحات

الصيغةمذهتدأنلابدبل،القرىوالانصهارالذوبانعلىإجارمم

!نسلمىونعالى،الآفاقرحبوتاسحواسمةنعدديةعلىالجدبدة

قي!ةولا،والابةالفكريةوالانتماءاتوالقومياتالدياناتمختلف
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غرلأدينأبوصفهالإسلامالىالظرفىأوروبااسترت)داالمزعوتليحددية

لازأال!!لامىالوجودواعتبار،لفيمهاماوئةثقافتهواعتار،أوروباعن

الأورودى.اسفىلهلامكان

ححرهروأتباعهل!سلامأوروبانظرةفىالجوهرىالنغييرمذا)ن

والقوانينالنريحاتمجالفىسواء،تيرهاأخرىتييراتلأىالزاوية

المارساتمجالفىأوالاندماجعلىوتشجحهمالم!لينحقوقتحمىالنى

الجوهرىالنعييرمذاوبير،الإسلايةالظامرةمعالتماكلبيهفبةتتعلقالتى

المشكلاتوطأةستخففدمسكناتمجردالأحرىاقفييراتشكون

!عالويخحةعواقبهامنوالتخلصعلهاالقضاءفىتجحلنولبهها،مؤقتأ

الطرفين.

دألابدالمشرلةمنيهفلعاتفهمع!نجقعأورولامسلوأما

يثبهمافىوتقوقععزلةفىيعيثواأنبمبهتهميحدفلم،بهيضطمرا

الواقعمعالنمايسقشكلاتمواجهةمنلهملابد4المعلقة!االحينرات

إلىالو!لوعليهم،و)قدامبشحاعةرسببا-)يجالياتهلكلالأورولى

لهمتمنيليةمناتتأسيىعلىوالانفاقجهودهموتجميعحلافلألهمحسم

ولن،لحقرقهميصلرالنذلكوبدون،،إديمقراطيةشرريةبأساليب

وافعهم.معمن!رةعلافاتبفب!وا

فىفيأينححلمأورربافىالإسلامىالوجردأنلهكأسفوط

عىالحفميةالصورةتجليةوفى،الإسلامعنالمغلوطةالمفايمتصجح

المقلفىقديمةاللبيةالأسلامصورةكانتلاذا،للأوروبببنالإسلام

للدينالمشئةوالتصرفات،جهةمنأوروبامسل!تقصيرفإلى،الأورولى

لدىالاعتقادتريخفىأسماقدالمسلمينبحضعنتصدرالى

بينهصا،التصادموحنمية،والإسلامأوروبالنالالماءباشحالةالأرروبيبن

يحيثرنالذىالأورولىالواقعمعالإيجالىللتفاعلالملصينقابليةوبحدم
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الفجوةتجيرفىالأسهامفىالاسلامىالحالمدورذلكبحدويقى

علىهـتكزمهمدورومو،يهاالمقييموالمحلبنأوروبالونالراسة

صورفى:

قنواتبفتحأوروبامعالصداقةعرىتوثقفىالإصهام:أولهما

سبلويشر،فيهاالارزةوالسيابةالفكر!ةالئرأئحمعوالتفاممللحوار

ذلك،وتجصعلألهادولهامعوالثقا!ىوالسياسىالاخصادىوالنادلالتحاون

ينحكسوأوروباالأسلامىالعالمبلدالىلنمينةصحيةعلاتةقيامأن

أبفأممعلاقلألهمتح!فىويهم،أوروبامسلمىعلىبالايجايةحتحأ

فيه.واندماحهموسطاتهالأورولىالواقعمع

دعمإلىالإسلايةالدولصمىضرورةفىيتشل:الآخرالمحورأما

الحلاقةشراتمنالماشرةاشفادتهمومراعاة،ومحويأماديأأوروباملى

المرجوأهلرهالمطوبالدعممذايحققولن،وأوروباالدولتلكبينالحة

والحزبية.الاشةالأغراضمنمبرأكانإذاالا

علىيؤكدواضحمنهجمنانطلقاذاالاالمرجو،لرهيحققلنأنهكسا

منكخذونهمافىعليمالأثيرمحاولةأوالملميرضئرنفىالدخلعدم

الواقعية.لحاجلألهموتشبالحاصةظروكمتلاثمواجرا!اتساطت

للحلرلنصورأتا-تعالىاللهبعرن-الابمدافىلتناولو!وف

المحاررعلىلكو،أوروبافىالاسلايةالجالاتلمثكلاتالمقرحة

ابالبة:

.الأصلرب-المنهج-الإعداد..والدعاةالدعرة:الأولالفصل-

الاسلامى.وايحليمالاعلاميطورخطنحو:اثانىالفمل-

الجالية.أوساروفىوايكاسلايشقحهرددعم:اثاكالفمل-

.الاملامصررةوتصحيح-وايفاهمالحوار:الرابعالفصل-
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لوان!كلا

الأسلوب-النهج-الإعداد:والدعاةالدعوة

الإسلاميةبالدعوةالنهوضحيفية،اولأ.

الدعاةاعداد)ثانيأ.

الواقعوفقهالمعاصرةالفتاوى:ثالثأ.

الحريمالقرآنلمعانىأمينةترجماتنحو)رابعآ.
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الأنصارإليهاتجذبأنيمكنلا،السرمنكانتمه!ادعرةأية)ن

يجحلهامكانأالحديتالحصرفىالدعا!ةأحذتوقد،دعايةلهاكادإذاالا

أ-نه؟الغربفىأوالرقفىنحنأس،الأهيةمنالأولىالدرجةفى

نأو!المصومن،مطقأذلكمنشىءلا؟مناالدعاةأكأمبعرثونا

لتعليمئعثوا)نما،الحارجيماالأتطرالىالأزمرومبمرثى،الحكرمةبعرثى

وأ)عدادبةأوابخدائبةمدارسفىالريةواللغةوالإملاءوالخطالحساب

ينثرالأصلامىالدككانداذا،بحوثونقطالحارجفىلنال!،ثانرية

تقرضالتىالمقباتوبرغم،عيهالهجرمبرغمالذأتيةبقرته!تثرف!نما

ومن،(مامهاومى،التنيربةبالإرسالياتكلهذلكولقارن..طريقه

،ثحدقوالمال،والمحامد،والمدارس،والملاحئ،الننفباتخلفها

مىوتلك،فهاشىءلااحدام!االمزانكفىولصور،ئهيأوالوظانف

كفةهىوتلك،ضىءكلفيهاوالأخرى،للأسلامبالشبةالمسلينكفة

.)1(للشجةبابةالمسيحيين

المجعلطيعةبلراسةبالقيامأورولافىللأصلامالحاطونفكرهل

وطيمة،الحقبفيةومداخلهاالأورو!ةوالعقلية،ومكوناتهالأورو!

الدىالئفافىالدللإبجاداستطعاملأفاكالفردتواجهالنىالمنكلات

؟الأوروىالمجمعمعاقعاملمنيمكنفا

إلاالتقدهـلهارمعالجهردبمضالاذلكمننلصلمإنناالحقيقةفى

نعرضالتىالمئكلاتمشوىفىنكونوحتى،بكثرالمطوبدونأنها

-دلحار!ثار-والاللامأررو،-الأجقالأرمر--محردالحلمصد/الدمحور)1(

.،3ص-91!9المامرة
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تراعةمنلابد،تجاوزهاومحاولةمراجهتهاالمطوبوالتحد!ات،لمحالجها

النناثجواختار،مرةسأكثرالفراعةداعادةبل،الأورولىللراقعصحيحة

الذىالمجتمعهذامعالمسلمتحاملفكيفوالا،أمكنماإليهانتركلالتى

والتحليل.والإحصاءللدراسةفيهشىءكليحضع

)استراتيجة،ور3تمالىاللهالىالدعرةتطرهـومانلقضبةإن

علىالمطروحةالقضيةهىالأورولةالمجتمحاتفىالإسلايةللدعوةلجة

الجدالمعبهااللهأمرناالتىالحسنةوالموعظةالحك!ةولل،اللهالىالدعاة

للموتفالتقدكلحسنعنتخرجلا-أخئنهىبالتىلا-أحسنهىبالتى

الأشياءووزلى،نصابهافىالأمرروضعإنها،الآداءوحن،وللكلوف

الدعرةوسائلتطوورفىالتاليةالخطانترصمأنالىذلكويفودلا،بموازينها

الأورولية:المجتصحاتفىالاسلامية

الإسلامية:بالدعوةالنهوضصيفية-

أصاضمنيمانىالذىالأسلامىللحالمتنمعتدالتىالوسائل)ن

والافتتان،الحضارىوالراجعالئفافىوالت!زقوالتخلفالسليمامن،تاريخية

تنفعلا،تاريخهتمنلصوالححز،الغالبحضارة..الآوروييةبالحصارة

ساريثهلهمتفدممادىمجتمع،الأورولىكالمجتمع،آخرمجتمعمع

به.الخاصةحاجلألهوله،الارلخية

من-نابرهمحممحلراأوروبافىاللهإلىيدعرنالذكلعض)ن

كانراالتىخطهمودفاتر،عليهايصحدونكانواالتى-الإسلا!ىعالمهم

وأحاهلين،جدبدمنقراءتهاويمبدوا،أوروبالىلعيوها،فيهايقرءون

وألواع،الحققيةوحاجاته،ومئكلاتهايأورولىالمجتعطيحةتجاملين

منهلبهروسا،لهتقدمالتىالاسلا!ةرالأولربات،معهتنئاقىالملاج

يجدفلا،الديلعنيسحثوهرسادتهتنتهبأمراضمنالمادىالمجمعمذا

تقديمه.يحسىمن
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كتوبأيديهممنابرهميصعدونالذ!ألرالهمكثلهؤلاءمئل)لى

ائمكلاتوتيرتالزمنتيروقد،يقرعودالماشاتحسبالمنبريةالخ!

اقىالمنابرأنواعتار،للأسلامالشرلىالفهمسفلابد،الأضخاصوتغير

،والأحوالالطروفمفنضاتب!النطوردائ!ةاللهإلىالدعاةبغلبها

يققدكالدىذلكيصتقدوالدكما،ومكانزمانكلفىالجابرذاتولشت

ا-لدثة.الحروبفىللاستعسالوالرمحاليفبصلاحية

الإسلامىالخطا!يخا!نىننئلالاسلامبةالدعرةشكلاتأهم)ن

ايخلفةالاخماعيةالتركيبةالىراجعوذلك،الأورود!ةللعقليةالماص

الىمخعمنتختلفالدعرةرويلةالحجةأنكلفى،الأوروبيةلبلدان

يةسالإسلامطرحألحر!لىالاحنلال!علىالناممبدسولابد،آحر

حضار!ابأسلوبال!!ملعرضألىالأمريتطلبماوش،أحرىالى

عنننناضىفلا،الحسىالدبلعلىنقومالىالأوررليةالمفليةمعيناب

.الأولرياتفقه

منكثير-شأنأوروبافىالدعرةتواجهالتىاللياتأخطرمن)ن

تاسينافاريحيةومئاكلهاالأمةما!ىذكرىعلىيمثرنمازالواالدعاة

مامهفرعيةقضاياالحضينيرأنوالغريب،الممراخلافقجاملينأو

الحالياتينسواء،الأصلايةالدعوةيلالملاوهداالفروعلفقهنملئ

أنفسهم.الأوروبيينلينأو،الأسلاية

المجت!طتفىالأصلايةالدعرةتواجهالىالتحدياتأخكلومن

والتى،الإسلامىالحلعلىدخلتالنىوالحزلاتالفرياتالأورولة

لينواقنقالصفوحدةعلىواقايهدنلافيهاعلىالجادالح!ليبنى

.للإسلامالعاطةالنهات

بالدعرةالنهوضمجالفىتميدأنيمكنممزحاتجملةومده

الإسلابة:
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الدعوةمجالفىالحديثةوالتقياتالرساثلمنالإفادةع!الممل-

.الأسلامونثر

لذلك.المتخصصةالمراكزوالاءالأوروبيينبدعوةالاقمام-

فىوالمقروءةوالمسموعةالمرثبةالاعلاموسائلمنالإفادةعلىالحل-

الله.إلىالدعوة

انثارلرسغالأسلاميةالنثرودورالمكتباتإنناءت!نجغ-

الاسلاية.المطبرعات

والأئمةالدعاةكفاعةمنللرفعوالتأهليليةالدريبيةالدورات)قات-

الحلية.

علىتحيهماكالمتخصصةالملميةوالمراجعبالكتبالدعاةتزويد-

والبحث.المراجحة

فاطقفىواحتياجلألهمالدعاةشكلاتلدراسةلحاد)لاء-

الإسلاية.الجالات

المثاركةعلىالمنيزةالكفاءاتذوىشالمزملينالدعاةحث-

والموعة،المرئبةالأعلاموساثلوفىوالمجلاتالصحففىالابجاببة

ذلك.علىومساعدتهم

بالكتابالالتزامضرورةالىالإسلاميةوالجسباتالدعاةترجيه-

.الدعرةفىالصالحالسلفومفهجوالة

!الأسلوب-المنهع-الاعداد،الدعاة

وحكةوعلم،فائقة!ارةالىتحتاجأرروبافىالأسلاميةالدعوةإن

و)حلاصوتضحية،ومصابرةو!بر،متروجهاد،كافيةودراية،واجة

.3دا
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بحمن!شطحونالملمردوالدعاة،متجدداسلامىوا!رالدعوة

الأخرىالعقائدحاجرتحطىأههاومن،الدعرة!اعبتجاوزالإعداد

الهادفوالحوارالهادئافقاشمنأساسعلىالماثدةالحضارلآوالمفاهبم

تقديمعلىالمر-شبحضاعتمدفإذا،الساطعوالرمانالمقلىوالاقاع

يحتمدونالمسلينالدعاةفإن،والاجت!اعيةالصحيةوالخدماتالمال

معأ.والواقعالفكرعلىالأولىبالدرحة

وحكمتهالداجةكخصةوشهرطصتبطالأسلاميةالدعوةنجاحإن

والفطةوالكيات،والاخلاصوالصبرالأناةعلىالقائموأسلربهولاطه

الهدفأو،الغايةأوالمبدأنشاندون،الواقعمعواقكبف،والذكاء

والمصر.

الإسلاميةوالمراكزوالمزمساتالهناتمنيتطلبالأصفإدولذلك

لهذهالمابالداعيةإعدادعلىتحلأن-الإسلامىوالعالى-أوروبافى

الم!لمين.ليرداعية)عدادشلابدألهكما،المجتحات

فىالزاويةحجرالأورو!الحقلفىالعاملينالدعاةتحديدقضيةوتحد

نصدىعندمانحاحهاأصبابمنالكنبرالدعوةففدتوند،الدعرةإنجاح

للاسلاموأياعواوأضلوافضلواالداعيةسملاتاخقدوادعاةعنهاليحير

يخدمرنه.أنهمظنواجتمنإساعةاكبز

حاسة،اكثرتكودالفصةفإنال!!لاميةبالدعوةالأمرينحلقوعدما

ويخاطبونخعوةوتحدياتماتوواجهونالممللهذاتصدونشأنذلك

الوسلأللمنبالحديدومحا!ر،والاطلاعالثقافةمنعالةدرجةعلىجسهررأ

الإسلامبة.الدعوةوسائلسإبحادهتتهدفالنىوالممرياتالدعائية

صجالفىيحلونمناختباربكيفيةكبيربثكلالاقمامبخعىلذا

وعقائديأ،علصيأ)عدادأداعدادهم،الأورولةالمجنسعاتفىالاصلايةالدعرة

الدعرةخ!انجاحمجالفىاليهمالموكلةالمهامتحمليشطيمونبحت

الاسلاية.
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الدعاة)عدادفىعلهااقركيزيغىالتىالقارويحضإضافةويمكن

أوروبا:فى

الحسبق.الحفدىالنكوفى-

الى،القرآدلض،المرل!ةاللمةحيثش-الدنيقاللغرىالفكر-ش-

.الأخرىالأوروبيةاللغاتجانب

.الأحكاموأحاد!ثآياتع!الجدالوفرف-

بينللصراعتؤدىالنىوغبرهماوالاريخيةالعرقبةالحواملدراسة-

والأوروبيين.الحاليات

ا-لمجتصماتفىالسائدةوالطاثعللحاداتالاجت!اعيةالدراسةتيهف-

الله.الىبالدعرةخلالهمنالفاذيمكنماواتقاء،الأورولة

الاسلامفهمفىالمج!لةللحلالاتواسيابهالداعية!در6لاع-

معها.الفعاملعلىوالفدرة

الحالياتلأفرادالدعرىللحملالضدىفىالأولوية)عطء-

تدرةالأكثرفهم،لذلكبالأهليةوتشحونأوروبافىالمقيصينالأسلاية

.الأوروكما)1(المجتعمداخلمعرفةعلى

فىبالدعرةالمئحلالداعيةفىتوفرهايعينالىالضوابطومن

والتواضعالحلم:مها،أخرىصفاتدجملةيتحلىأنالأوروديةالمجمحات

6لهذفىيحققوأن،أفكارهعرضفىوالذكاءالصدروسمةوالحكمة

وأناقتهمظهرهبحسنيهتموأن،لسانهمنامحرلأفحالهلدعوالحةالقدوة

داظهار،القائهوحسنداضراخهالحديثبلاغةحيثالعرضفىوأسلوله

الصغائن،اهـلارةشانهمنوماالتاريخيةالأحقادعنوالبد،الأسلامير

وكصالعقيدتهصفاءببانعلىالاسلامعرضفىأسلوبهفى!تصدوأن

-،الضلىالمجعدىالا!حةالأقيات!اطااعلاجمة6بعيةاصاالشريفصا!د.1()

رالاعلا.للدعوةالمالمىالاءس،لمجلىالمحلوماتصكر
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فىالقدحدونالأسلامأخلاقصو!عرصرألى،ووضرحهاضريغه

وأن،والسيا!ةالمذيبماالحلافاتع!والبمد،الأحرىوالأديانالمذاب

منمفيدأ،والضيةالملصيةالأدلةعلىأيضأوماظرأنهماثلألهلىيعتد

منالحديثالملماليهترصلوما،وال!القرآنفىالعل!ىالاعجاز

منذلكيكرنأنعلى،فيهحاوردما!تطابقعل!يةوحقائقنعلىيات

منبهجاءسا)ثباتفىالاسلامعليهايعت!دأمررأولشتالدعرةأسالب

لاوآخروالبناتالمجت!عاتتلكلىللدعوةشخصيصلحوند،حقانق

وأحواله.الداعةظرو!علىتوقفومذا،يصلح

الترجيهمجالفىالمتخصصةالكوادر)عدادأوروبافىالدعرةوتطب

الأوروية،الدولفىالجرةالاسلايةرالراكزالمساحدخلالصواقر!ة

الرعىالعلميربجمحونأكفاءدعاةالىنققرالغالبفىومى

منذلكيتلزموما،الأوروديةالمجطتلخصائصالكافىوالايخحاب

جمكنهمصمماالأورولةللفاتو)تقاد،الأصلامبةالحالبةثمكلاتمعرفة

البلدادبحضشالمعثينالدعاةمنعددوجردومع،المجعمعالتراكل

،الدعوىالمجالمنصدودأجزءأالايغطونلاهؤلاءأنإلا،الإسلاية

الدرايةتقصهند،الثرعىاقكوقلهمتوفرإنبحضهمأنعنفضلأ

الاخ!اعى،محي!فىمحدود،لرذايجعلهمما،اللادلغة!)تقادبالراقع

موأوروبافىالمقيينالمسليمأبخاءشنخبةتكرنانونكررنزكدلذلك

.مناكالدعرةحاحاتلييةالط!عىالحل

الإسلاميةالرليةقدري!أكفاءمدرسينالىالحالبطيعةملحةوالحاجة

وأصحاب،جابمناختصاصذوىيكونودالصلةواللغةالكريموالقرآن

الدىالنقصلتطمةودلك،آخرجانبمنالأورولىالرافععلىجيداطلاع

المدارسفىالمتخصمىالتحلي!ىالكادرموىعلىالنالىاببفىإيىأشرنا

منالمدرسونهؤلاءبكونألىأبضأو!ستحن،والملابةاقكيبةالاسلابة

آنفأ.ذكرناهاالتىالروطفيهملتحققالإسلايةالجاليةأبناء
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الواثع،وفقهالمعاصرةالفتاوى

البحثمجالفىمتخصصينودارسينباحثينالىماسةحاجةفاك

كيرمجتمحاتفىالملصينوجودأنإذ،والاجتماعىالئرعىالدينى

واقعأنكما،دراسةالىتحتاج!نرعيةاشكالاتعليهميطرح)سلامية

لضدمم!البحثباطعلىالائلمىكثيرأيوحالاجتاعىالمسلين

لفهمضرو!لةتحدالتىالاسلايةالخلفيةعنبمبدأالأوررل!ونالدارسونلها

المورحة.الاثكالاتمذهطببعة

الإسلامشنونفىالأوروليةالحتمراكزنمددالمجببومن

.المجشاتحاجةإنبل،المسلينلباحشبن!هلغيابمعواسمبن

مفكرينوجوديقتصىبالإسلامتعريفىفكرىجهدالىذاتهاالأورولة

الىملحةفالحاجة،الحساسالمجالهدافىبهيرفراغلتعطةأكفاءوباحثين

.فاكشخصصةفرعبةنعلبمبةمزسسات

والدراسيةالفقهيةالأمليةمنقدرفيهايترفروأجهزةثات)يحادفيبنى

حلولالىالرصوللغيهالمستحدثةالمثكلاتفىالظرمنتمكنالتىالمطلوبة

ووافدفى،معيينمنأوروبافىالمسلينملاببنأكدةإلجاتحلئنإسلاية

إلىأدياقدالغربيةالحضارةبمخحواخكاكهمالملمبنأعدادتزايدأنحيث

ونقالبدوعاداتالأوروبيةاللادتبافىوالمتباينةالخطرةاثمكلاتلحضإبجاد

دراسةفبتعين،عاجلةحلولإيجادتتطبالمئكلاتتلككانتولما،أهلها

والشنةالقرآدهدىعلىلهاالماسبةالحلولواكراحالملميرسثكلاتكافة

:الأهدافهذهلخفبقالاليةبالرسائلالاسنعانةوبمكن،والقياسوالإجصاع

لصرفةأوروبافىالإسلاميةرالجممياتالمراكزلنوالواصلالاتصال-

كخطوةتميفهاعلىوالمملاالملبنتواجهالتىوالمئكلاتالمساثل

المنابة.الحلرلايجارنحر

فرحهابحد،بعنايةالمحنارةالمحتمدةالففهيةالأعمالنرجة-

الأورول!ة.للناتوتبسيطها
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والأضاللالاتراءاتعلىللردوالدراساثالئراتاصدار-

.بالا!لامالجعلفةوالهات

التىالفقهيةالمائلثارلالىوالممارضرالمحاعراتافدواتإقامة-

!عوناعد،أورولافىالإط!بةالحالباتبخحالأولىالدرجةفىنهم

الأصلامبة.الربعةكالاظهار

يحتصيعمها،قمددةالحالاتجتحفىالفقهيةوالمكلات

التىالاجتصاعيةالعلاقاتباحمتماعىطابعذوو"سرما،بالعادات

فىالملموأيخهالمسلملننأو،فيهييمقالذىوالمجعالملم!نتثأ

مدارع!ئئارللصلاةالرعيةالموايختقصةمنلأفهناك..المجمعهذاظل

تجعدالتىالبدانفىوضوحاكثرولكنها،الأورولسةالبدانكلوفىالسنة

النهاريكرنجثالاصكندنافيةالبلدانفلدرحة45عرضحطعن

قمفىجدأطويلأكذلكاليلوكون،اتجةمنقمفىجدأطويلأ

،والصامالصلاةأوفاتنحد!دفىالتحكمسهيصمبمما،الشةمنآخر

غرفالمل!ون،ضلألمةثكلةوهىوانمر!المطحممنكلةوهناك

يالمحاملاتتتحلقفكلاتوهناك،!ربونأويأكلرنمماليهرمطئين

الخ....العريةباللغةارتجاطهاومدىالحمحةوخط!ة،والزواجالمالة

درايةالىشكدونتحناجالرعيةالأحكامقصيماأو،الفقهيةفالقمية

الهبئاتفىالمرلبنمىكثبرأولكن،الاكرابمجنعلطبمةوفهموففه

منر!يدوجودلعلم-للأسفتشحونلاأوروبافىالاسلاميةوالمراكز

فقهيةبأمية-رالمقايةالفقهىالاصتاطأصرلوصاهجالثرجةالملوم

علىالقاشينلدىالكفاتترافرفحدم،المنكلاتمذهبحثاستمكنهم

الترفيقأو،الفقهاءنظوجهاتترجدفىرالرنجةأوروبافىالمسينأمور

تتولى،محيةجهةأإيجادبمكانالأهيةشيجملأنشهااختارأو،لنها

الايخة.الحلوللايجادالفقهىالظر

نأعليهيجبالذىنفهالملممئولةهوالرعىيالفقهالجهل)ن
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أوروبيةدولةكلنىالمرحرد!الدعاةمولية3،ديهأحكاملصرفةيعى

افقهالم!لمةالجالياتبمحتعخاصفقهإبرازعليمينبىالذ-شفهم

عاتين:أ!وليينقاعدت!علىذلكويقد،والأولوياتالواقع

الرعى.الحكماشقاءفىالعرفدور-

الحئخصجة.المصلحةعلىالكبةالمصلحةتفديم-

استاطوفىالاسلايةالريمةفىبهمقرفوالحملىالقرلىوالعر!

الة،تغيرببفتاواهلعضالافسالإمامغيروقد،الرعىالحكم

القاعدةكانتولذا،البادمصالحمعرفةالرعىالحكممبرراتأهموأحد

التفكيرفىوالوافعية،اللهثرغقنئمالمصلحةكانتحبت:الخالدةالففهية

تحالى:يقولا،الحكمعنالجثمىوالافتحالاالجدلمنالمسلمتحذر

فنهاك،!تمئؤكنملكمئنذ)قأيثياءعنتألوالاآنواالذكأكلايا)

بحضفىيتمحكثل،الحامالدينىبجهلهيكتفىلامنالجالياتأبناءمن

ومذا،هواهفىضىخاعىرأىعنبحنأنفهعلىولقويثددالقاوى

نأكما،الأقياتمجتعفىوخاصةمسلمفىيكونألاينبىخطرأمر

اطزئيةالمصالحعلىوتقدبمهاالكليةالمصالحو!م،الريمةمفاصد!م

به.الفايةيبغىأمروالحاصة

يت!قعأنيفىالإصلاميةغبرالدولفىالأقياتمجتحفىالفقيهإن

الحالحبتفبقأونحقدالمرونةمنبماحةتنسمخاصةبموا!فات

علىالمحا!رةبقاويهيصلبحيث،وشريمتهالاسلامثرابتضرءفىوذلك

تنفع،ولاتضرقدبفنوىفتةيثيرلفقيهمعنىلالأنه،حولهاباستجيم

الفقبهلأن-بالراقعلمعرخهالجالةأبخاءمنالفقيهكردأنيفضللذلك

يحبألأهـلنفى-ئماكلهيأتىأحيانأالأسلايةالبدانمنالقادم

وتجمله،فيهافقةوتفغديةمعهتصيعضيقواتصاءمحبنفكرىيارعلى

:الأقياتلفقيهصفاتأريعإحمالويمكن..الأصلاموسهمائضئق
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من)خماءوفىالرعىالحكماستقاءفىمحينبمذبيتمدألا-

يدرىلاحيثمني!!لهولا،ممةالأمرفىجحلسودصهذالأن،يستميما

الأفق.ضجقحطفى

علىيترتبتدوما،دينيأرمزأيمثلوأنه،رمالتهتبماتيدركأن-

فحل.ردسلتراه

بالغةملمةأنب،الابقينالعفتينيحسدثلألدلك،نضرب

هاالففبهيأنىأنالحكةشهل،.لدنفىولىدونشابأتزوحت

اإالمقدو!خ،لاطلزواحك:لهاويقرل

مذهتعرفلاقدمناكالناسلألى،ثرعأالعقدئجازألىمناالرا!

يضر،مناالفخلألى،البهاحعندالرلىموافقةومىالرعيةالقاعدة

ذلك.يجزحنيفةأداالإمامأنخاصة

الراقعوفقه،المنهياترمراتب،المأموراتمراتالفقيمايعرل!أد-

فىضببنما،الأحكامعئراتففدلا،والابخا!الفحلفىوالأولويات

نصفأنالمنكورومن،وحرامومستصوفدوبومكروهوسنةوواجب

.بالحرامالمكروه

قدبثرأماموأنه،والاجتابالفعلفىالناسدرحاتالفقيهيعرفأن-

.والحرامالحلاللهميمزسالىمخاجونولكنهم،يخطونوقد،ييمن

ثل:،والاخرامبالنفدرشنعاقالإعلامىالعالمفىالففهةوالمجامع

واللجة،بمصر،الثريفبالأزمرالقوىولجة،الإسلايةالجوثجع

عهامطلوبالهيناتمذه،لال!رديةالأ!!الفقهومجمع،للأفناءالدانصة

الأمرتركلأن،للواتع!راعانهامعللحالياتالفقهةالمعضلاتلحلالدخل

الفتمة.ئيرربماومذاالراحدالئمأنفىالفتوىيحددقدأشخاعىلد

عراكلمنعاصلأللجالاتاشلفةالجاتتكونالايبفىكذلك

وأرمضانملالرؤيةفىالاختلاف:مثلأ،المثاكلداحداثالثقاق
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بلدفىتتوعلاكستانيةأومماربيةأومصريةجالةضاكتكرنفقد،ثوال

واحد،بلدفىوجودهمركمالهلالرؤيةعدبحضهاحخضاربأورولى

تصد!منالنوعهذاإن،الأصلىبلدهفىالهلالبرؤيةمنهمكلفيلزم

أولأ.الإسلايةالدولطريقعنحلهيبىالفقهيةاتكل

الحريماالقرآنلمعاتامينةتوجماتنحو

القرآنمعانىلترجسةمروعبأىللقيامالمهلمبنغيراشانجمكنلا

المهلينغيربهاقامالتىالترج!اتكلأندلك،الأحيةاللغاتالىالكريم

ومه!ا،والس!وموالمطاعندالأخطءتملثة)المشرفير،سوأعلهم

الريقالتاريخفإن،طاعصرنادىالمسثرقين-بحض-نراياحشت

فىالاشثراقأعالالىننظريجعلناالإسلامفىالم!فىللاشراق

وردسة.شكنظرةالإسلايةالملوممجال

غيرمسلمأحتىأوكافرأأونصرانيأأويهوديأكانإذاالقرآدومتربم

صادقةترج!ةلإخراجعيهلحرلأنيمكنلاملحدأأرشيوعيأآوتدك

،بالاسلامأ!لأفىسنونلااسمينغيرلأن،الكريمالقرآنلمعانىوأمينة

كما-لأسلصواالقرآنبصحةآمنرالولأنهم،القرآنبصحةبحتقدودولا

المحانىلإبرازمتحمسبنغيريجحلهمبالقرآن)يمانهموعدم-بمضهمأسلم

شرطانرالاقتاعوالحاس،فيهوردبماصتعبنعيرلألهم،للقرآنالاية

أحاشسهممئلفاترة،ماسخةترجماتهمفتأتى،ع!لأىلجاحضروريان

خوتحمدونفإنهمالأسلامعلىحقدهمإلىونظرأ،الاسلامتجاه

وأوهاحمم.ومطعنهمبمومهمالترجمة

والتئويهوالنحريفللعلعنالعريقالتاريخمذاشنتعلمأنيضغىلذلك

سانىبترج!ةالمسلينالانكلفولا،الأمورلزمامونمك،رالنيهك

الأحيه.اللغاتالىالكريمالقرآن

نشرداروهى-بألمانياميونخسديةفى،بافاريا)لمؤسسةكانوقد
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تجربة-حفاحةالحيمعدالمعرىهوملمعرلىصاحهااسلايةعر!ة

لالألمانيةالقرآلىلمعانىأمينةترحمةأولأصدرتجث،المجالهذافىجدة

وذلك-ألمالىوخسةعر!خسة-سليمعرةسمنةطريقعن

.والتعير)1(رالحرباللغةيتلقيسابمفأبحضهميككلحتى

المصحصلطباعة!دالملكامجمععلىالصددهذالىوتحين

الكريمالقرآنلمحانىترجمات!!دارمجالفىدورهيمززأن،الريف

ترحماتتئجغالىالدعرةألىدلك،ملينبهايكلفالأجيةباللغات

أبضأرتقى،ضىوقتأىشأوكدالرمتبدوالقرآنلمحالى،المسلين.

يمليهمفروضأأمرأليالقرآنياتاقرحسةمجالىفىالباخينصالمتهميندعرة

إلىالريةوهدايةتحالىاللهكابخدمةأجلمنوالتحاونالتضافرداعى

الأفعالرردودالخطا!ةالموافصالملونيخاوزمل..والآن

الداعية!)عدادالإسلاميةالدعوةلرقغيةئخضمردوهل،الانفحاية

والاحتيار،والرامج،الجأيةالدراسةمنلرنالىالفرآنمحانىوترجة

للذاتنطوهـأ،الخربةون!جيلالصحبحةالماراتونحدبدالتانجور!د

111النربةالقاذعمبةأبدكلمعلىكحفقحنىوللرسائل

***

.2/12/1591،الجاةيصجمةثرات؟جدفات)1(
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فاز!لاا

لإسلأم!والتعلي!اإعلأمالتطويرخطةن!

.ئانيأ

.ثالثأ

.رابعأ

.خاسنا

.سالسأ

السحر.وفعل..الإعلاما

نجاحه.وشرو!طالإعلاسالتحركثواعد:

الإعلامية.الخطةاهدا!ا

يلإعلاميص.الخطةتنفيذووسائلادوات!

العربى.الإذاعىوالبثالفضائيات:

والتليفرلونىالإذاعىالبثبشانمقزحات:

http://www.al-maktabeh.com



السحروفعل..الإعللأم

فىفسبحةآمادأوقطعتالحاضرالمصرفىالأعلاموسائلارتفت

أتقفت،مفلسة"مذاب!اوتوسلت،الأفكاروصياكةالنفرساتجداب

والغريب11،اليسار.منكيرجانبعلىوكأنهابدتحتىالدعايةفن

نفرأالاتجدفلاالمحصومالشاقمذاومطالإسلامىالإعلامعننجتأنك

الحقعرضفىويتترل،بجلدويخملرن،بدأبيتحركونتلائل

ولذلك،موسعصاعنهوخابت،الحرةالاعيبفيهكرتميدانوسط

نأالمفروضوكان،ينقطعلاللحقوأنيأ،يتهىلاللباطلطنينأتسع

علىبلىأ!وملأنهساحةوأرحب!ونأأندىالاصلامىالإعلام!ون

المعانىلهواختصرتالكلمجوامعأوتىورسولالبيانمعجزكتاب

.)1(اخنصارأ

)علايةحربظلوفى،المحلرماتعصر!بأنهيرصفعصروفى

الاتصالاتثورةبفضلالأرصةالكرةتحرلتأنبمدالجميعيحوضها

الجضايةالحواجزإنحتى،صيرةمضرببكرةأشهالمملرماتنقلوتية

الدقةيالضتقياتعرالاعلامىالتراصلجراءمنتعدملتكادوالزفة

القىوالصوتالحيةبالصورةالبرقتافىسرعةفىالمملرتتنقل،والرعة

المطلوبة.والاثارة

المصطعة،الحواجزكل،المعلرماتثورةافيتخ!زمنوفى

نقفالى،الاعلاموزاراتادوالمفبلةالمنظةالفرانبنكلوكرت

التقيةوتطرر،الأحداثوتغيرتو6لربرعةاللحاقعنفحلأعاجزة

عن،الاعلامىالدفعاقصةف!ن،سصاتههذهوعرزمنفى..المحلرملأية

الأمة8كاب-الاسلامىالحلصصنىنظراتلكا-لقدبمالرالىسدافي)1(
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بها،الاضطلاعيتعينالتىالواجاتأممأحدتعدأوروبافىالمسلصةالجالات

بحدماعصرلأن؟كوديهأنالجيرشنتطيعلاماالومتؤدىالإعلاجمةفالأداة

مقبرلةنماذج،الحقديةالناذجاشيححلالذىهوفيهالاعلامأصبحالحدأئة

.،الأعلا!االتويقعيهيطقماعبر،الأخرىالأطرافلدى

التىالمؤسساتلهيشةوثقافيأدكريأيخضعأصبحالأورولىالمواطنان

حدالىتشكلبوسائلهاالركاتومذه،الضخمةالاعلاموسائلقلك

الركاتومذه،الملينالىونكلتهمالاستغكيركيفيةكير

لذا-المسلمينأعداءوهم-فهابهيرأجانبأاليهرديملكوالمؤمسات

حقبقةللاسوتينوتدفعتراجه)علايةأدواتللسلينتترفرأنيجب

حممشحؤالأعلامىالفيضانضاقيئمالإعلايةفالجادرة،الإسلام

أوروبا.فىالمسلسةللجالاتالاسلامىالوجردتدعيم

الدولعاتقعلىتقعالمسل!ةالحالياتعنالاعلا!الدفعومهسة

بمختلفالأسلاميةالإعلاموسائلوبالتاكيدالمسلسةوالهيئاتوالمنظصات

المسصرمالجوهذاظلفىسهلةحمةليستوهى،وطر!اوساكلها

اسلامى.موماكلضدأوروبافىالمتصاعدةوالحملاتوالمحموم

الأعلايةالاحةعلىوهاكفامنأصراتمزخرأارتفتوند

الجالباتقضاياتنىمهتيكلأوتظمإيجادبفرورةتنادىالاملامبة

علبهانسنحدكاولا،عدالهانرسخوأمالببطرقوطرحهاالمسلسة

نأذلك،القضةهذه!بمرضوعيةليحاملتستفرهايل،الحكومات

مذهتفاقمالىأدىتدسوأأوعدأالقضبةهذهعنالإعلاميخاب

رالاربالحديدأكبهافىاتجهلنا،!زنة"أكرهافىفأصبحتالمبهلات

التدخلللآخر!يبغىلا،داخليةقضية5باعتارهاأورولىبلدمن!رنى

كله،الملف)أوالقصةرضعفدالإملامىالأعلأميخابأنكصافيها،

تحياأنعلىحرضلديهاولا،مصلحةلهالشتأخرىأجهزةأيدىفى

لانسانية.بكرامةالإملايةالحاليات
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النىالبومبةالمآسىصورواضعراضالمل!ةالجابات،ملصافنحإن

أنمهموحدواالذفىاحواناتجاهمولبلألاأمامبا!ثرةجضحنامنهاتمانى

عندتقفلاجحاعيةمولةومى،ذاكأوالمجمعهدافىشهملالركم

عحليأشكلأيأحذأنيبىانما،الانارتطرئعنالمحنوكطالدعمأوالأدالة

الداخية.سياساتهافىترغلأأوالمعنيةالدولشرنفىتدخلأيقبرلاوهذا

الدوليةوالمعاهداتالمراثقبنودالىكهذهحلةفىالاستنادويمك!

مذهأكثروما،أولوياتهارأسعلىوتضمه،الشأنبهذاتهتمالتى

بروية.وبقرؤماعهايخقبمنوجدتإذاالمعامدات

بهامافيجهلئز:هكسلينالمثروعةحقوتامنكثبرضباعإن

للجالاتتمحلاحفوقومى،الحقوقبهذهالمطالبةفىيعضنامالاةوعدم

وأللضمفاءفهامكانولاالأيودتحكمهماغابةالرمفمالم،بسهولة

.المترددكأوالجخاذلين

ف!نالأورولةالمجتمعاتإلىتوجه)علاميةبخططنطابكنالاذا

نأذلك،الخططهذهتتبىالتىالجهاتكانتايأ،مينألي!الأمر

بالغأمرأيحدالاعلاميةالوفرةذاتالمجت!حاتلنلكالاعلامىالاختراق

المقروعةالاعلاموسا"للمنبالحديدمحاصرالأورولىفالمواطن،الصموبة

يجدلاومر،المستحدثةوأشكالهاصررمااختلافعلىوالمرئيةوالمسرعة

نهارللغاصرهالتىالتليفر-سنيةتالمحطعراتللاحقكانجأوخأ

نأكما،وغبرهاوالترفيهةوافقافيةالإنجاريةالحدماتوأسرعبأحدث

محيطعناليحةوالفضا!اللأحداثكببرأامتصامأيجرلاالأورولىالمراطن

وماثلقابعةالفاعلةالحواتريفتقدونالغرلينفإنباختصار..اقصامه

.ا)1(االأخرممماالاعلام

تلكثل-أقللمرجة-ققدونأوروبافىالأسلاميةالحالياتوأبخاء

.031ص-9891النامز-الرالىدار..المرحهةالصيةالا!اعات:الركصصاس/د(1)
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الساحةتثدهماورغم،نف!هالأعلا!ل!غراقويخضحونالحوافز

المترىدونلاتزالأنهاالا،إسلامبة)علاميةثاطاتمنالأورولسة

المفروضة.والخدباتالأسلاملعالمةل!لنبة

نلاحظالاعلاممجالفىالدوليةالتنطيةلليهاناتفاحصةوبن!ة

فىسيماولا،الدولىالمرىعلىالإسلامىالأعلامىالظميخال!

فىتمتالتنظحماتتلكمحظمأنوالأ!بل،الحدبنةالتقيةوسائل

.للأصلاممحاديةاطارات

الإعلا!يةاقنظيميةالكباناتلعضتاتالإصلامىالحالماطاروفى

الرية،الإذاعاتاغاد:مئلاا!مبةولبستإفلبمبةأصعلىولكن

الفضائةوالفنرات،المرلىالصناعىوالضر،الحلبجتليفز!نوجهاز

.وغبرها)1(..الرليةللدولالصدبدة

وكالة:مئلالدولىالاعلاممجالفىالدولبةالتظميةاليهاناتأما

لقلتهافالإضافة-الإسلايةالدولإداعاتونظ!ة،الأصلايةالأناء

يخ!اوالتيقالحلىللتخططواخعقادهاامكانلألهابضعفثمفإنها

الأسلاميةالجالياتلتلالاعلايةخدماتهاافدادعدمعنفضلأ،ينها

أوروبا.فى

جهردأتزاللافإنها،المتاثرةالاعلاميةالحهردبحضثمةكانلاذا

والارتباولالضيقةالقوميةوالنظرةالسياصالطايععيهايغبضحيفة

محدودأ،فىاللاتاثيرهافإنثمومنالينهانظصاتأودرلجمصالح

ذاتمضادةدعاياتمنالجالياتتلكلهتتحرضماظلفىولايا

العل!ىالتخططفإنلذلك،ضخمةويزانيةهائلةوتقنيةعاليةكفاعة

حيث،أسهامنالاعلامىوالجال،المجالاتمختلففىضرورةأصح

-8791القامرة-الصريةالأ!لومحة..الا!!العاعىالنر:الحلرالىطجى)1(
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نلفائه،أوارنجالةع!يةلىالأعلامىفالعل،دقيقتخططإلىتحاج

.)1(المدروتوالاشرانجباتاليمالنخططعلىيقرمرلكنه

متخصصةأجهزةبهاتقرممقصودةاراديةعمليةالإعلامىوالخطط

يتنىلكىوالمزساتوالحماعاتالأفرادجمودوتعنةتظمأجلمن

لبهوضكامللكلوالثريةوالماديةالأعلامية)مكانلألهاتفةللصجتمع

.االموصرعةالأمل!!ونحمقيالمئولبات

الضروريةالمحدداتبعضانليةالصفحاتفىنستعرضوسوف

من،أوروبافىالاملايةالجالياتالىالمرحهالاعلامىالصللتخطط

:)2(التاليةالنقاطخلال

نجاحه!وئرو!طالإعلاسالتحركثواعد!أولأ

نأتحينالجالياتلمحاطةالإعلامىللتحركاقخططبصددونحن

اقالية:القواعدالاعتارفىنأخذ

الاعلاية.للخ!المامةالأهدا!وضوح-

الاعلاجمة.الحطةالهانشداقىالسيامةوضوح-

ابمىالمل!نالتنقتنهدفنكاملةاشراتيجةوضع-

الثيفىالحضارىوالع!ل،أوروبافىالفرارصانعىعلىالمؤثروالإعلامى

الأوروببين.أذهانفىالاندةالمسلمصورةعلىالمؤئر

أوروبافىالعاملةالأسلاميةوالمؤصساتالمنظصاتمنالاستفادة-

لها.واينسيقكاملةاستفادة

معوالإعلامىالدعرىللمسلالملاثسةالبنر!ةالحاصروتجنيد)عداد-

الجالية.أبناءعلىالنركيز

الصلىاسعفىالاسلابةالأنلباتماطةاعلابةاشر6بجةالر!ط!/الدمحور(1)

والاعل!.لللح!ؤدلمىالاصلاسلدحلىمف!ميت-

.361ص..والاشالالاعلام.اسام)رابم)2(
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واشرارها.الإعلامبةالحطةلتحفيذالكانجةالماليةالإمحانباتتويخر-

والمثروعاتالتفيذأدواتلننونشهالإنفاقأولوياتتحديد-

لذلك.المقرحة

الإعلامية:الخطةأهدات،ثانيأ

عنبميدأ،خالصةاسلايةفطلفاتمنالاعلاميةالخطةتنطلقأنيج!

الإعلامية:الخ!أهدا!أمموهده،والمذميةالسياشةوالصراعاتاتالخلافا

الحضارىالدورو)برازأوروبافىوالمسلينالاسلام!ورةتحسين-

أوروبا.ع!وفضلهاالأسلاميةللأمة

الدعوةحقبقةلرهونالدبنالمنرقيلدعاوىوالضدىالرد-

الاسلاية.

الهجويةااالدعايةبمبدأوالأخذللإسلامالمضادةالدعايةتفنيد-

.،الدفماجمة5ول!

والتحاونوالآمنللسلامداعيةالإسلاميةالأمةأنعلىالتركيز-

الدولى.

والمؤ!ساتالأعلامأحهزةمعالفعالالنماونشجور)يجاد-

أمامالفرصةداتاحة،الأوروببةالدولفىالمكروقادةوالتحييةافقافبة

.الايلامعنالمدافمينالأورولينالمفكر-شمنالمنصفين

علىبقدرةيحظونالذبنالاسلا!بنالمفكري!أمامالفر!ةلألاحة-

والمراحهة.التأثبر

المسينينالمسلصبنعنالصادرةال!لوكباتوتقوبمالأخطاءتصحبح-

.للإسلام

بالرؤىوتزويدهمالجالياتلنل!سلاموأفضلأعسقفهمتنصية-

قضاباهم.فىالإسلاية
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ودرسواترئزايئنالسلمالئبابشافانىالجيلبرعايةالاهتمام-

الأوروببة.المجسحاتفى

نابة)علابةوفرابأشكالنىالإسلابةالعلومونطشرح-

بلغانهم.للجالات

الأصلامىالراتوكتبالكريمالقرآدترجمةبحهودالاتام-

دراسها.الأسلايةللجالباتليتىالأصلية

منالحالياتلأبناء-القرآنلحة-العرل!ةاللغةتجحليمالاتسام-

المناحة.الإعلاموطءدلمحنلفخلال

فىللحللاعدادممالجالاتأبخاءمنالاعلايةالكوادرتأهيل-

.الإسلاىالإعلامجال

لاعلامية!الضةتنفيذووسائلادوات!ثالثما

لثئودإعلايةئةإلاءينبغىمحد!أالأعلامىالتحرككونحتى

،-)ذا،الإسلامىالإعلامىالح!لوتوجيهو)عدادتخطيطتتولىاطاليات

ع!اعن!ادأالأعلايةالحطةتنفبذفيمكن-مالأماب-حاليأذلكتعذر

مضبرطةأمدافورسملينهاالق)حكاممعحالأالمرحودةالأجهزة

الإطرمى.المزتمرلمظصةثلأالعامالاضرافيكونبجثلأنمنطتها

تقبأومنفدمةقوعة)علامبةوصانلمنللجالات!احماالىوبالعلى

ومثوقأ،جذابأ6لصاليأمحتوىالإسلايةالاعلاموسائلتقممأنيبغى

ابافةيشطعالاعبارفىالأمررهذهتضعأنينبنىالاعلاميةالخطةفإلى

:المقترحاتبعضشةفإنالأطارهذاوفى،المفادةالدعاباتأماموالصمود

عنأوروباومواطنىللجالةكبيرةتج!عاتومطمحاضحراتتقديم-

الاسلاية.والحضارةالاسلامىالتاريخ

أبخاءئعلصونيئنوغيرماالابتدأ"ليةالمدارسلمعلىندواتاقامة-

الإسلابة.والنفافةالنراتالمهلبن
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الأوروليةباللغاتالاسلايةالملوممحالفىالنألفحركةننجغ-

ذلك.فىدونلمنمكافآتومنح

فىالأسلايةوالمنظماتللدولوحضاريةثقافيةممارضاتات-

الاسلامية.بالحضارةلتعريفأوروباعراصم

الدولمنالمسلينالممكركأبينالجبادلةالزياراتحركةتثجغ-

أوروبا.لىوالمفببنالإطدبة

قصصعنأوروبافىالمهلمينللأطفالمحبياعدادالاضصام-

الإملامية.والحضارةبالأسلامالتعريفوفىالقرآن

الأسلايةالجامماتلنوالفكرىافقافىالتبادلحركةتثجغ-

.الدعاوىونفبدوالحوارللنافنةوالأوروية

بحيثالجالباتفاطقفىالمحيةوالمجلاتالصحفبحض)صدار-

بالحالملربطهماللمينأنجاروتبادل،والثقافيةالرعيةالموادلهمتفدم

.المطوعاتهذهمئلتيحالنربوألظمة،الإسلامى

والمرئى!الإذاعىوالبث..الفضائيات

يصمىماالاتثلاالىالعرلةالفضائيةالمحطاتموقفمنالمرءيحار

حنى،اارفصواوسخبفةممجوجةومسلسلاتوألأمغاءمنيالنرفي

)التجعل(كلهاعادما،مكررةواحدةنسخةتالمحطهذهكللكأن

ننبكنبرأكبرالحفبفةفىوالمألة..واسمالرلىابلنىبحفل*والاصتفار

الصجة؟والم!للاتالحانوتمايل(التنطط)منالهائلالكمذلك

يخابفىأما،محددةوأهدافأبعادذات،يرسالة)تتملقيباطةلأنها

ولتثيد،،تهريجأ)تكونأدتحدولا،الرسالةافإن،هـالأهدافهذه

يخحا(دييةوغيرديية)الهادفةالثقايخةالبرامجماحةماتساءلذلك

الذىوما؟ا(بالنرفبه)حمونهمابحجممفارنةالفضانجاتهذهنفدمه

عقولهمتمخالتىالكرتونأفلامغبرالمسلصينلأطفالالمحطاتمذهتقدمه
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الالهاءغيروا!حمدد!وبدونومثرخيالىهومالكلالفضةالصغيرة

11وايسطح

طائلة،بالغتتكلصالتىالمحطاتلهذهالفعلىالمردودعنتاءلنالاذا

القنواتمذهأمرعلىالقائصونتلقىلقد،)بجايأشىءلا:الإجابةكانت

الهددصمرالرفيأناعتقدواحينودلكخطأالعصرية،الاثارة.الفضائية

صنكمأكبرققديمبمضمعبمضهمرهيبجاقفىفانطلقوا،الأولا

تحللاومثوهةممرخةمررةالرد!ةالقراتأعلبفخرجط،الغث)

نذكر.فائدةفهاررجىولا،هدفأتحفقولا،س!لنرنفىولا،فكرأ

الانانجهلتزيد)لها:القواتمذهعنبارزعر!)علاىقالوتد

فىالمنلةالىخيصةالنقافةتزكدماحقبقةوتلك!اأصلأالجاملالرلى

المبهسوفعلى،التليعو"،،المجاملاتاوحرار،الهابط،الفية!المواد

نجهلقلادةفىتجربقدرساهتالتىوالوجرهالخصاتلبعض

العرلةالفضايخةالقنواتخسرتوتد،سقلهوالاسقهالةالولىالإنان

عاجزة،ذأتهاعنالتعيرفىثخطوأ!حتالأولىالوملةمنذالصركة

سادمن،هتتعين)بماالمغربوالمسلمالعرلىالمنلقىعقلالىالوصولعن

وأنالاعلامىالركبذيلفىدائسأنبقىأنحقأالمؤصفومن،هادفةكير

فىيشحغيرنا!نصا،المعلوماتعصرفىالجهل،هـأوحالفىلغوص

)1(
11بحره

علىالحكلالأسلاميةوالمنظصاتالدولواحبمنالآنباتلقد

الصورةعنتجراصلاميةبرامجتقديملهدفالفضائىالبتاستغلال

الغربفتئماالتىالحاطنةالمفاهيموتصحيعتجمديلوتقومللأسلامالحقيية

ظلفىمضىوتتأىمناكثر!رأتيةالفرصةأصحتوقد،لهالىوج

يجدروقد،الأورويةالدولمعظمفى)رصالهاتبثفضائيةتنراتوجرد

.17/7/5!91الأسلاسالحالمصحبمة-جرحنسبر)1(
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ممكنغبريدوفدالسصحةونحالبمهالإسلاممعطياتنفدبمأنإلىالتيه

بذلكالقيامأنإلا،اللعةلحاحزلكلأالمكتولةالعرل!ةالصحافةقواتعبر

!دعولاميسرأأمرأالآنيدوالأوروليةوباللغاتالفضاثىافيقنواتعبر

هذهأداءعلىقادرينأكعاءمسلصينومفكرئعلاءاستقطابمنلأكر

نأعلشاإذاخاصةالدورهذاأهميةفىاثنانيجادلولا،الامبةالرسالة

،واردأأمرأيهقىالبرامجلهدهالأوروبيينالمواطينمنكثيرشامدةاحتال

اسلاميةبرامحتثاسلاميةمصائةمحطة)نشاءترارتنفيذانتظاروفى

تمماحسب)والمسلمينللإسلامالحقيعةالصررةوتحكسالأجنيةباللغات

بضرورةالملم!وعىيش!رأنيتمينبيد(غبروتتمندلهالتثر

وتلميحها،الناصمةايإسلام!ررة)براربقصدالىهبالعرلىالإعلاممحالهة

كللهالقياممسئوليةيتح!لكمايةفرضهودل!واجباعلا!جهاد)نه

.)1(دلكع!القدرةأوتىمن

والتليفزيونى،الإذاعىالبثبشانمقترحات

فحلأالموحودةالأسلامبةالإعلايةالوسائلونقرية3لدالاهتماميجب

(نشنتالتىالإسلابةالدولاذاعاتفظمةرأسهاوعلى،لنهاوالننشق

الكريم،القرآنبحلومتهتمالتىالإذاعاتبحضجابالى)7591(عام

الإسلامنداءواذاعة،والكويتوالرياضالقامرةمن31صيمالقرانكإذاعات

لتصلالإذاعاتلنلكتقوبةمحطاتياقامةالاهناممع،المكرمةمكةش

الكربم.الفرآنمعانىبحضترح!ةمعالأورولىالمستمعالىبوضوح

أوروبا!وبالإسلامىالمالمدولمنالموجهةبالإذاعاتالاقصام-

وححسينتعنحروحدهاالرل!ةالدولتوجهحيث،)يلايأوتوطمها

الإنجيرية،:هى،لغاتبخسوأمريكاأوروبافىالمستمحينلمحاطبةساعة

القليلالإذاعاتهذهبحضونقدم،الإيطالة،الأسبانية،الألمانبة،الفرنسبة

1601/5991الملرنعجمة-عروزىص)1(
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مع،والدعائيةالشايةالموضوعاتعلىتركزلكنها،الدييةالرامجمن

ضعصوكذلك،لنهافي!اوالتقال!يمالعلىليخططاكحقارها

بوصائلمئبعجمهورالىترحهومىصياولااأهيتهايفقدمامماارسالها

نفدمأ.أكرإعلامبه

الإسلامبة،والحضارةالتراثعنوفيد-سينصائيةأفلاموتوزيع)تاج-

والأوروليين.المسينأ!دىشناولفىلتكونبهاالأسلايةالمراكزوتزويد

إداعاتمنوالإصلايةالعرببةالدولتقدمهيخ!االنظر)عادةضرورة-

ينهاالتقيتمرأناسنمرارماحدوىمدىودراصة،أوروباالىمرجهة

الأوروية.باللغاتموحهة)ذاعةفي

داخلوتيفز-سنيةإذاعيةحطتالاءمكلةعلىالتحبيمكن-

الصحافةفىالأعلامأربابمعوثيفةصلاتإتامةعلىباقركيزأورربا

الجخصصةالعاسةالعلاتاتشركاتطريقعنوالحين!اوالتليفز!نوالإذاعة

الوقتثراءطر-شعنودلك،الصهيوفىاللولىبفملكما،المجالهذالى

.الإسلامعنبرامجوتقديموالتليفزيويةالإذاعيةالقنواتعلى

بهتقومالذىالثاطهداأنواعسالعديدشةاد:يقولقائلأولعل

أوفانأ،كرىالنىالأوروليةالحراصمفىالأ!بةالدولسفاراتلمض

هذاخلالسيقدمماأنإلا،التبفز!ونيةالقواتبعضأحبانأتؤجرلل

دعايةيكرنأنيحدولا-الدييةالرامجبعضتضسو)ن-الاط

التاطمذابفد!أننقزحهمالكن،3الدنفدمافىللدولةعاسبة

النافع.الحلموتملي!ها،الجالياتفائدة

تخدمأنبمكهاابىالإعلاميةالوسانلهدهوضرورةأهيةورعم-

رالمظحاتالدولنهتمأنفىمحقودالأكلفإن،أوروبافىالدعرةأهداف

خريطةفىوالمتأرر،الصاعيةالأقمارعبرالتليفز-سلىدالبثالإسلامية

الرلمحةللدولفاعلأوجودأيلحظالأقمارهذهعبرتبتالىالدوليةالمحطات
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فجاجةإلايجا.لاتقدمهالدىللمحوىننظرحيصاأنهإلا،والأسلاية

،للأصلاماساعةأكبرئحدمما،الغربيةالمحطاتفافةبححة!)سفافأوعريا

وضرورةملحمطبالجاشرالبثخربطةعلىالاملابةالمحطاتفرحود

11الأهمهوهذا..وبرامحموادمنالمحطاتهذهتقدمهمالكن،حضارية

صناعىقمر)نئاءالىالمقزحةالاعلاميةالحطةتمىأنويجب

هويهميحفظبماالحالاتلخاطةالأ!يةالرامحفيتأجيرهأوإسلامى

)تاجفىجهودمنوالإصلاميةالربيةالدوللذلتفمهما،إيمالهمويصرن

لهانتاجوالمنافسةالمباراةولكن،هذافىالعربنبارىفلن،خلبعةبرامج

وعقيدتا.بقيناميزم

اهلها،منشاهدوف!هد

الدبرمنضىءفىالإسلامدرسراقدغربيينمفكر!هناكانلاشك

قسمين:الىكفس!ونوهم،علبهوأشراوالموضرجةوالروية

ثم،بحمدتبيثتهفىالحامالىأىوجابه،مراءاةبلا)سلامهأعلنفىت(1)

اليها.للدعرةجهدهكرس

)11(نفسهفىأشزماذاندرىولا،ومدحهالإسلامأجاوفر-ش)ب(

عنالابنعادفىوالرنجة،الانتفادخوفإن:،مبدلىاللورد)يقولوعهم

معتقدانهم.إظهارمننعهمعلىتآمرا،النغيبرعنالاضئافحب

خطتههفىيضعأن،الاصلامىالإعلاماعلىتحينفإنهالأمركانو6يأ

الأورولية،اللغاتإلىللأصلامالمنصفةالعربيينالمفكربنأعحالونرجحةنثر

ذلك:ومن

سوانحالاصلاما:القيموكتابه،،كاسترىدىهرىالكولتا-

سواء،للحهاتكاشفأ،لانصا!بموضرعيةفيهتحدثوالذى،وخواطر

الإسلامية.التحاليمأو!الاسلامبنبىيحلقفيصا
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من:،الأبطالا-الصتذائع-وكابه،كارلايلتوماسا-

،كدبالاسلامدفىاد:القائلينلوهمقمدئإناناكط!نىأنالحار

الخبفةالادعاطتهذهمحاريةحاتلفد،حقعلىل!محمدأوأن

قرئأعرأربحةعيرأصاجأظلتالبىمذاإلهادعاالىفالرسالة،ا!جلة

وأ،كذوبةتكونأنالمعقرلمنفهل،الرمىكثيرةلملاييناالزمانص

الكبيرالرواجهذا!وجانوالكذ!التضيلأنولوأمخادعخد!ة

رحلأرأيتممل.توجدألاالأجدروكان،وعنأسحفأالحياةلأصبحت

نأالخطأفسأالصورةبهذهبالئرويتعهد،دكأخلقأنيتطغكاذبأ

صوتالاكلمنهوما،والصدقالحقإلاأداهاالنىالرسالةفحا،كاذبأنحده

أجمع،الحالماضاءشهابإلاهووما،المجهولالحالممنصادر!ادقحق

الفومهزلاءويطوصرلحانهبتاجهتيصرؤضعلوأنهظنىوفى،اللهأمرذلك

هذااستطاعكما،طاعتهعلىبحرممأنقيصراستطاعلما،النبىمدابدل

.أوالبقريةوالطولةالمظمةتكرنرهكذا،المرقعئوبهفىالبى

فىورسرلهالإطلامعنتحدثالأضهرروسباأدبانولوصنرىا-

الىجالكبارمنالاسلامفيأنربلاا:فقال،وتقدءلاكباراجلال

تجنعوجعلها،الحقنورالىباسرماأمةهدىألهفحرأو!كفيه،المصلحين

،،والاجلالبالاحترامجدروثله،الدماءسفكعنوتكف،للسلام

اليئفكتب)11(اللهرحمةمن،البابااحر!ابصفةالكلمةلهذهونيجة

البهر:الأديبمخاطباعبدهمح!د

فهماكرافصرى-الدفىرؤ!اء-منلكحصلمالليى..ا

.،الضالينالقوممنلستأنكلناسأعلفوه

جاة5،،الكاملافى..محدا:كمابيهمن،يدلىاللورد)-

وشخصية،قيةأخلاقذوالصبلبى)نه:يقولجث،محمد،

،أبدأنفصأنلفبهائرولم،جاتهخطاكلفىواحتبرتؤزنتحقيقبة

فحباة،الحياةحطواتفىحاجاتايفىكامللنرذجحاجةفىأنناوبما

الحاجة.تلكتدالبىمدا
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هذابدايةفىالفرنسىالنوابمجلسعضو،جرييهأالدكمور-

الطبيةبالعلومعلاقةلهاالىالقرآنآباتتبتإننى):بقول-القرن

أسلت()ف،الحديئةسارقاعلىالانطاقكلنطقةفوجدتها،والطيية

كلأنولر،سنةأل!قيالصراحبالحقأتىحصدأ()أنتيقنتلأننى

بماالمرنطةالقرآنيةالآباتقارد،العلومشعلمأو،الفنرنمنفن!احب

منظليأعافلأكان)ن،شكبلالأسلم..(نافارنتكما،جيدأتحلم

.)1(،الأغراض

خاصةأشمة):كتابهوضعالذىالفرسىادييهلأليينالفونى.-

البدبعةسباللوحات-الإيلام)نصا!عنفضلأملأه(الأيلامبنور

فىوله:صحتهافىواليان،تصو!هافىاللاكةذات،القادرةرلته

.)1((رمضانغداة)الئهيرةلوحته(لوكس!بررجامتحف

المحزنمنأ:الثرقفىدييةسياحة.كابهفى،ميثون.القس-

وما،المعاملةوحسنالتسامحروحالمسلينعنالمسبحيونيتلقىأن

.أ+(والأمالشعوبعندالرحمةئزاعدأفدس

شمفةكتعدةوضحتالتىالألمانيةالكاتبة،هونكةزيحردأ-

لي!اللهأومحاب،أالغربعلىثرقاللهنس5:نها،للأسلام

يالاسلامالغرببلصقهلماوصضوعيأعليأيتصدىالذىصىء،ممشله

الفربيخلصالدىالرحيدالد!هرالإسلامأنوبببن،بهجهلأأوظلحأ

.)،(الزيفمن

،والضبالعالماوكابهالأثهرالريطانىالمؤرح،توينبىأرلرلدا-

الجز-سةشهعنجدأبميدةبلادالىسلميأانتمنرقدالإسلام)ن):فيهبقرل

.87،88ص-لا!قمرحع-محودالحلبمعد/الدكرر)1(

.88،981301صالايقالمرحع)3(،)2،

.251511991المسرنصحيعه)4(
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.،)1(روسباوجنوبوالصيراندونيا:شل،الرية

فهمفىالاخلافرض.:فيهيقولا،الأسلام)كالهلى،فيرموفنا-

كانتلهالدافحةالفرةأنلأنهامراءلاالتىالحفيقةفإدالاسلامنبىضخصية

بمقياسئقاسوللناسللأمررونملىتهأحكامهوكانت،خالصدنحىنغمن

.)2(،تماليممنعنهيصدروما،يخهماللهحكمومو،يختللاراحد

المسل!ينانا:يقول،الأنسانأديان)كابهفىاشثميتونا-

قدالأصلامىالدئإلهادفعهمافىنهممبعدالزمانشفرنسأقلفى

فىالأطلسىالمجطصاحلمنامتدتاقىالأبراطوريةصادةأ!بحوا

اجتذبواالقرةهذهوخلال،الرقأتصىفىالصبنحدودالىأتصىالفرب

الحضاراتتشد4لمساومذاجنسهموعنعنهمغرباءأناسآعقيدتهمالى

ماوهو،الدبنإلارئياصيألهانجدلاالعرل!ةالنهضةهذه)ن،الأخرى

.-،الأسلامىالد-ش

ألى!دو.:يقول،الاسلامخحاكتابهلى،شسرنفرتجرف!-

وثانيأ،المطقةلالحقيقةأولأ،الأناءمذالملءالإسلاموجاء)ناء،الإنسال

تخاهالأولى،وقانرلىحققةالجوهرفىالا!مفإنلذا،المطلقبالقانون

.)"(،المقيدةهووالأخير،الحقل

ينىالإسلامكان)ذاا:يقول،البهرالألمانىالثماعر،جرنه)-

.)!(،الاسلامعلىونمرتنحيشجميمأف!ننا،للهالاشسلام

فىلندنفىالصادر،الأوسطالئرق"وكتابه،لويىبرنارد)-

القهرأوضاعضدغر!كورةالأسلامجاءكيف!صد-5991أكتربر

رهنةلالأنه،الجحكةالدئرجالطبقةفا!لنى،آنذاكسائدةكانتاك

اليد،وأعتق،الئبيمايحهو)نما،الحكمرتلاوالحاكمالإسلامفى

7/9/5991الأو!الرق-صصالحمعدمحد/الدكور+(،)2(11()

محرلأ.13،1حرم-الاصلاىارعىسعلة)5(،)4(
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الوقت،ذلكفىدولةأيةفىتائمةنكنلمنانونيةحقوقأالمرأةوأعطى

صائدأكانمابعكى،الإسلامبهالسماقىبالصاحةالمسل!ينغيروتمغ

.،)1(المجيينيخراضطهادشالرموالعصورفى

:،العامالعربتا!لخاكابهفىالفرسىالميلحوف،سيد!و)-

مناليومالحالمدان،والفنونالحلمبذوروزارعو،المالمأساتذةالعرب))ن

نإ،الببنمنالنسالبعرفلامنالاذلكبنكرولا،بفنطفزرعم

.،)2(خصاثصمنلهامامضلنفسهافرضتتدالأسلاميةالحضارة

الفرنسىالمثاعر:الغربمفكرىمنكدلكالإسلامفصفىومن..

،موفمانفلفريد5:والألمايان،سيثبورث)والمتشق،هـلامارتين

المدافعينأو،بالإيلامالمؤمينتائسةإلىالحفبقةوفى..اثي!يلمارىوآن

لمرسوعةاستعراضهاويخاج،تطولالغربفىوالىأىالفكرقادةمىعنه

المجاليتعلاماوهر،والتحعقالجثشحقهالايفا!اضخ!ةعلصية

نا.له

الأدل!ةالأعحالهذهلر)عادةوجوبعلىالتيهدنميدلذلك

الغريةالعفليةفىيالاسلامالنجهلهذالإزاحةنطاقأوسععلىوالفكرية

أنفهم.الغربمفكرى،وأعسالكت"طرئعن

الإسلامىاالثعليملتطويرمقزحات

فى-المبذولةاطهردمع-نراللاأوروبافىالإسلامىاقحيمإن

الأخذذلكعلىيعينومما،والتطرووالرعايةالاهتمامصمزيدالىحاجة

أصها:ومن،والت!كينالجاحبعرامل

،وابخرةالاختصاصأهلالتحليملقفيةيتصدىأنعلىالحرعى-

الهراية.مجردأوالارتجاليقبللاوفنعلمالتعليملأن

.961هالم60/الأمرامعحبة:سلارىحد1،)

.321علد-لامماالاارمماسحك)2(
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الجاح-رومعللكلشرطومدا،والإتقانبالحديةالتمسك-

طيعةأنحث،الأوروليةالساحةفىجمبدأ-نردادالرروومذا،والعوق

.والإنفانوالدتةالنظبمعلىنقومفيهاالحباة

علىتائمأالأسلامىالنحلبمتجملثابتةمالبةدعامةابجادعلىالحمل-

ياعدماالتعي!ىالوقفمثاريعفىولحل،والثاتالاشقرارمنأساس

الدعامة.هذهتحفبقعلى

ابحلببة.الرامجفىالحدبخةوابصريةال!بةالرسائلاشخدام-

الحلببةوالممامدالحامعاتمعالتحلبىالمجالفىالأكاديمىالحاون-

للاشفادةنمسهاالأورولةالدولفىوكذلكوالاسلاميةالعرلمةالدولفى

التعيم.تالو-سفىبخبرا-لها

وشامل،عاممسنوىعلىالإسلامىللنحلبمعلبالجةنمنكيل-

ئدرسالتىالمناهجوتحديد،الإسلامىاقعيملبرامجموحدةياسةووضع

يفىإقييأتوزيماالإسلايةالمدارسوترقيع،ال!!ميةالجاليةلأبناء

المسلة.الجالباتباحنباجات

أوروبافىالإسلامةالجالباتلأناءالدرامبةالمنحبعضنفديم-

سهممنخصصةكوادرلتكو-ش:ساهدمالجامحلألهاالاسلامبةللدراسات

أوروبا.فىالاملامىالتميمجالفى

الموادتدريىنا-كافىتراعىالأسلايةالمدارسشأنماروايحاد-

لخريجوذلك،يةالحصالموادتد!سجالبالىكافيةبجرعاتالديية

الحمل.فرصلهلتاحميئومؤهل،الإسلاميةثقاخهفىناضججل

يالجهودالاسلاميةالمدارس)قامةعلىالإسلامبةالجالياتتنجبع-

،النفقاتتصورحالةفىوالاسلاميةالعرلمةالبلدانمنالحونوتقدبم،الذانية

اللايذوربطمماالأولىالإسلامىللتحليمالماجدمنأجزاءواشخدام

المطوبة.الماديةالنكالفمنويقلل،بالمسجد
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اولهكوةوثقافةتعليم..الحربيةاللغة

المرتبطةالوحيدةاللغةوهى،الأسلايةالنقافةوعاءمىالصل!ةاللغة

ولغة،والحدبث،والقرآن،الاسلاملتلأنها،لهانفصاملاارنباطأبالدين

نجاءفىثاركالدىالإسلا!الرلىاقراتلحةأيضأوهى،الجةأهل

العريةاللحةتكىلممنهموكثبر،الأفذاذالأسلامعلماءالامخصرحه

الأعمالآلافوأيدعواوصنفراالضادبلفةأئفواذلكومع،الأصليةلغتهم

الربيةواللغةالأسلاملننالحضرىالارتبارومذاوتيحة،الحظيةالفكرية

حزءأتحليهانطاقوتوسغلهاوالتسكينلرماع!الحلوجربكان

كانتوتد،وحضارةئفافة،ودعوةعقيدة:الإسلامخدمةمنيتجزألا

البنرىالجنسكاالأورولىبالاصطلاحالرسطىالمصررفىالعرلةاللغة

القرننها!ةإلىالئامنالقرنمخنصفمنالمشدةالفنرةفى،الحفاربة

بملرمالألماميد2منعلىيتخمكانأنهلدرجة،ابدىعمنرالحادى

الرلة.اللغةبتحلمأنعصرهوثقافة

فقد،الصفرمنيطألااليومالريةاللغةلرالىالاتجاهفإنلذلك

عارةهودانما،عديدةقرونشذالقديمالعالمفىوالانثارالذ!وعلهامبق

بالفمل.قائ!ةكاتلعسيةفقطوتجديداحياءعمليةعن

لقدرالسباسيةأرافيةالحصالعراملنحدمالاالحقيبةالأوطانحدودان

لذلك،تقلصهاأوللغةالانتثارسعةحيثمناللحريةالعواملتحددماما

فى،مااأمةلغةتننرفحيث!ا،لغتهاحدودهىانماالأمأوطانحدودفإن

لمرذهاطبييأامتدادأونفايأحضاريأتغبربآخرأوبشكلفهىعديدةبلاد

وقد،والاجتصاعىوالاقصادىبل،واروحىوالفكرىوالحصارىافقافى

سرفالفرنسيةاللغةيتحدثس)ن":،اديحرلالفرنسىاكيمقال

.،فرنسىهومالكلوبتعصب،الفرنسيةالبضاعةيثترى

أمةهى،لرهاعنتتقاع!والتىلقهانهصلالتىالأمةف!دهناومن

لتاللحةلأن،الثافيةوالنيةالزلةنف!هاع!وتفرض،ذاتهاتحتقر
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عها.الممبرةالأداةولبهها،فح!للحضارةالمكرنةالعناصراحدكا

والخدلد،التطررعلىوفدرتها،حبويتهاالعريةاللغة،لتوفد

نطاقمنتخرجأناستطاعتمذالمصورختلففىاقطرراتومواكبة

جذماكلعنلنعرالراسعالحضارةعالمإلىالضبقةوتعيرأتهاالصحراء

!عقادرةفهىثمومى،ومصطحاتوفنرنعلومسالجديدالحالملى

المصر.مذافىالتطرراتأحدثمراكبة

منكانتكصا،عالمبةلمةحديدمىالبومالصيةاللحةأصجتوند

فهىلذلك،الحالمةوالمنطماتالمتحدةالأمفىرسيةلغةفهى،قل

النقافى.والادلوالحرارالتفاعلفىالحضارىدورهابإجاءمطالبة

الحلماءعندكبيرةكلكالةالأورولىالمنوىعلىنحظىالعريةواللعة

غير،اليومحنىكرالنا،ءالفرنمطلعمذالحامعاتوأسانذةالأكادبمببن

ننعداماولا،الأكاديمةوال.راسات،الجاعبةالمرحلةعلىفاصرنحلبصهاأن

الأولى.بمراحلهالحامالنحبمصاحلأو،المىالمجالالى

اوروباافىالعربيةاللغةن!ثراهدا!

والاسلاية.العريةثافقافةالاسلاميةالجالياتأباءربط-

والمايخة.الحضارية،الأسلابةالعرل!ةالأمةبهويةالربف-

فىوالخصبالعريقالأصلامىرالحضارىالفكرىبالراتالعريف-

الاسلامى.والابداعالفكرروائعترجصة)طار

شموبمعلانانيةوروحيةفكرية،متةوعلاقاتصلاتربط-

.واللامالصدالحةلاشاعهأورولا

أوساطوفىالاسلاميةالجاليةلننأورولافىالعرلةاللغةنثرأنوالواقع

ذلك،فىالكافيةالحديةلمدم،المدويحزنولا،الصديقيرلاكيرها

الالنارصور!أنترقفلمالعرلةاللغةأنالمدهقالأمرف!نذلكومع
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تثر!ى،واحدآنفىوثفافةدينلعةلكونها،تلقا!لىأو،6لىذبدايع

لأن،العرييةاللغةمعهؤجدتالإسلامؤجدفحنا،الإسلامبانئار

يمكنولا،الصلىبالؤآلىالاتجورلاوعبادتهالمسلمو!لاة،عرلىالفرآن

بشط.محدودشكلفىالصليةعرفاذاالاالقرآنيحعظأنسلملأى

الحربية!اللغةلنشرمقترحات

العافىالرلىالحضررتكثيئتقتضىوالحضاريةاففايخةالضرورة)ن

علىالمرلحةاللغةفثرمدروسمخططبحملالقيامخلالمنأوروبافى

كيرشالراغبينسوى:وثاليهما،الاسلاجمةالجاليات:أولهما:مويين

الثقافةعلىوالاطلاعالعربيةاللغةتعلمفىالأوروبييرمنوالمملينالعر!

مذهتطورريتعينولك!،المجالمدافىمحمودلارووفاك،الاصلاية

يلى:ما،المجالهذافىونقرح،المرجرةالثرةلروتشيقهاالحهود

وموادعرببةنصرصخلالمنمنكاملةكنظرمةالصل!ةتدريى-

والحضاريةوالنقافيةوالمعرفيةاللغويةالجرانبعلىئبنىوبصريةسحية

الأسلامية.

صأع!بهاالناطقبنلبرالرلةاللغةتحليمفىمقخصصين)عداد-

العريةتحلبمعلىفادر-كأليهرنوا،لهمتدريبةدوراتوعقدمتطورةعلمية

و)نتاجالحليةوالكفالصوصداعداد،المناهحووضع،ناطمهالير

المهنى.واقرجهاكبوىوالاشرافالتحييةالوسائل

ليرالعرييةاللغةتعليمتيس!ع!المعبةالأسايةالبحوثاحراء-

بها.الناطقين

والجحددةالمستوياتالجدرجةالصوصوتألف،المنامجتصيم-

والغلم.النحلبمع!المحينةالميسرةالمتدرجةالمماجمووضع،الأغراض

والجد!،الرلىيالحرفال!!لاميةبالحضارةالمتصلةاللغاتكتابة-

!ئكانت-ال!ا!يةواللغةالتركيةكاللغةاللحاتسالعا-يدأنبالذكر

276

http://www.al-maktabeh.com



اللغاتوبعضالالدونيهاللغةوكذلك،العرلىبا!فالفسس

الأحرفواحلال،طسهاعلىالا!مأعداءبعسلأنفبل،الأفربفبة

محلها.اللالينية

والمتو!ة،الابندائهالمرحيينفىالميرةبالفصحىالايزام-

ذلك.لحدونحرهالأدبتدريىالىواقدرج

القيةفيهائرطف،العرلةللحةتعيمبةعليةبرامحانناحتشحيع-

الجاهحوطلابمدرسرمهايتفيد(الخ...فيدوو،حاش)الحديثة

اللعرية.

والمحاهدالحامحاتفىالصل!ةواللغةالاسلاجمةالدرالعاتبرامج3د-

الموادندربستضصنالنىالمؤهلةوالفدراتاللازمةبالأسكاناتالأورولية

صجح،عل!ىتأصلعلىمباعرضأوعرضهاالعربيةواللغةالاسلامبة

والمابمة.الإشرافأمرالاصلامبةالمؤ!ساتبحضوننولى،ثاملسلبمومنهج

عنفضلألأنها،أوروبابماحدالمنثرةالقرآنيةالكتايب3د-

الربية،اللغةتحيمتدعمالرقتلضفى!ىالكريمالفرآنالقءتحفيطها

الكربم.الضآنك

بحث،تجانىاطادفىالأسلايةوالرلةالعرل!ةاللغةلننالجمع-

من)طاروفى،واحدآنفىالمادت!لننالمنهجىالربطعلىاقركيزينم

ليها.النكامل

الجاليةأفاءمنالأورولىالواتعفىمحيةكفاءات)يجادالىالسعى-

النعليمبةوالأصالبالمهالهاراتوتلقبنهاجيذا،نكريهانمالاسلامية

الحردة.اللفةبخحبمالقبامودئتهامحبطهافىهىل!رلى

إلىالموجهةالعريةالفضائة-والإذاعة-افلبفزرونمحطاتقيام-

الإسلامية،للحالياتالرييةللغةميسرةتعيصيةبرامجيثأوروبا

والإسلامية.العربيةالثقافةعلىالانفتاحفىالراغب!ىوللأوروبيين
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لتحيم)دجث،العرل!ةاللحةنحليمفىالآحرتبتحار!الاشفادة-

لندن)ذاعةتقدمهحرقبرنامجمنوأكئر،سلفسأكثرالانجيزيةاللغة

الناطقينالىروجهمتباينةمسترباتبهتحا!جذابةشتىوطرقبأساليب

بسهولةالحصوليمكنهالرامجمذهيحاعيفوتهوالذى،الإنجيزيةبير

عداهذا،مدعرمةبأصحارفيديووشرانطوكبتسجيلاتعلىو!سر

عليهايثرفوالتى،الحالمأنحاءفىالمنتئ!رةوالمؤساتالئفايخةالمراكز

القدروتقديمالمستوباتونحدبدوالتحلبمالرليةفىلغربرنمتخصصون

حالولب!،الظروفحسبالمفروءةوالكلسةوالصورةلالصوتالملاثم

منواهتامأضأنأباقلاجرتهاومحامدالألمايخةاللغةأو،الفرنيةاللغة

لهذهنتمبنأنيخحينلدلك..لرهاعلىوالحرصالإنجليزيةاللحة

العربية.اللمةتحديممحالافىحق!أالمفيدةالتجارب

يلإسلامية:والسوة..المربيةاللغة

وأهمينهاالكريمالقرآنلغةكونهاخلالمنالعرلةاللغةأهيةتبرز

الحسل،قيالحلمعلىالمبنىالدتبقالفهملهليتوافرخاصلحوعلىللداعية

البوبة،الشنةو!م،وأحكامهالكربمالفرآنمحانىندبرعلى3والقا

والة،القرآنفىالمقاصددادراك،للداعيةالمهمةالتفشردقائقومعرفة

الأدلةفىالألفاظدلالاتلمعرفةالأخاء!يدلمنالعريةأهيةصفضلأ

البلاكية.والدلالاتوالمجازالغريبشذلكوكير،الرعبة

المسيينمنا)مرل!ةتحلمحكمعن،يصيةابن)الاسلامشيئويقرل

الأؤلىاللانلأنهاالعربيةاللغةكملمأنأحدلكليبغى):لهاالناطفينيخر

،،بالأعجيةبعلقأنأحدعلىئخزمأنغيرصفيهصغولأيكونبأن

فهمفإن،وا!لرضومحرفتهاالد-ششاللغةنفس"إن.أيضأوقوله

به،الاالراجبيتملارما،المرليةبفهمالاثفهمولا،فرضوالئةالكتاب

.،واجبفهو
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الإسلامىالداعيةإلىتفتقرأوروبافىالأصلايةالجالياتألىوالراقع

سنلدعاةكثبرأأنخاصة،معهموالثفةالنفاممجسورمدعلىالفادر

،القرآنقراءةعلىدورمميخقمر،الأورولةاللغاتيجدونلافاك

11الدعوةمهامكلهىومده..الصلاةلامامة

قمكنللدكصحيحفهمالىطسةبحاجةتالجابهدهأنوالحقبقة

والضغوطالإبادةوح!لات،جهةمنالتنصيربةالحلاتأمامالصودص

المؤصساتعلىبالبءيلقىطومدا،أخرىلاجةمنالداخلية

فىوالأطدمىالعرلىالحالمأوأوروبا!ىالعاملةالإسلايةوالمنظمات

الأجبية.اللغاتيجيدوندعاةتخريجضرورة

يجبوعيرممالإسلايةالحالياتلأبخاءالرلةاللغةتحليمفإن..وبحد

.الجهردكافةلتحقيقهتتضافرأن

ء*ي!
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لىا!الق

اوساطؤوالتحافلالتنسيقجهوددعم

اوروبا!الإسلأميةالجاليات
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والتنظيمالتنسيقجهوددعم

والماكلالمصاعبكأالعديدعلى،المكلاتباب"خلالمنتعرتا

ويخا!اففرقنتيجةالأورول!ةالقارةفىالاسلايةالجالياتنجابهافى

الرلاءعلىالقومىالولاءلنفدموذلك،يهاأحبانأوالصراعلل،النسبق

.للمفبدة

الظاهرةمذهعنالاتجةالحطيرةالسبياتعلىدفضىولكى-لذلك

وليى،وحدهول!سلام،للأسلامالولاءيكونأنيتح!-المبهررة

الم!لم:الثاعرفال،والحصبباتللفريات

تميمأوبقيىافنخروااذاسواهلىأبلاالإسلامألى

المسلمة،الشخصبةكبالىمنكثبرأنحدالضبفةللفوبةالولاءفمنكلة

أبخاءلنالتالرالىباقاكبدتزدىعميةمىالفوميةالمؤ!ساتوانثاء

،القرياتإلغاءفيجب،-أوروبا-المهحرليناتفىالإسلايةتالجاب

المسل!ة،الخصةفىالفرمباتدمجأو،علبهاللأسلامالانناءنفديمأو

فىفالكل،آخرعلىجنأ!صلولا،العصبياتيمرفلاالأسلاملأن

الأ!ية.الأحرةروحتسردأنيجبحبث!واميةالاسلامعرف

شىءأىنجلللحفدةالاتصاءحيثمنالأولىالعرضهذاولخقبئ

ففى،الأسلايةوالمظاتوالج!باتوالمؤسساتالهناتنوحيديبى

الىنخطرونبحيث،قوبة!بغةمنهاالحديدبأخذالأوروببةاللدان

بعضمعلحضهمعراعاتفىويدحلون،تافرةتاثرةمجمرعات

المبدولة.الجهودفاعبةعدمإلىفىدىومذا،لهالامبرر

هذهعلىلرفعامةشظةشكلفىالأسلاميةالهيئاتخوجد

الىئدمأحتصأالإسلامىالعمليدفعصفا!لفةوالجظصاتالهيات

الأسلايةالجالةأبناءجيمعلىالعاميالفعتحردطيبمانتاثجلتحقيقالأطم
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الأورولىالقارىالمجلىكرارعلىوالتكتلالترحيدهذاوليكن،أوروبافى

بلجكافىالإملا!الاطعنالحديثفى)يىأشرناالذى-للساحد

يظهرلافلماذا،تجربتهنجحتوقد-الأولالبابمنالأولالفصلفى

الأوروية،دالفارةالأسلامبةالأن!ث!جمغعلىشرفعاماسلامىنظم

والتى)نثاؤهاالمقزحالهيئةئئلمرميأتنظيمأالتظمهذايكرنأنعلى

التنظبممذاقمة-تمنل-لوانهانحتالأحرىالإسلايةالمؤسساتتنضوى

متوىعلىقطاعاتتمئلتمظيماتالىذلكبحديتفرعالذىالهرمى

أوروبا-شرق-أوروباكرب)الأورول!ةالقارةفىابسةالرحدات

للقطاعاتالممئلة-التظماتلهذهتحضعثم(جنوب،شال،وسط

الدولمختلففىالأسلاميةوالمظساتالهات-المحتلفةالجغرافية

،حدةعلىأوروليةدولةلكلواحد)سلاسىبننطمئمئلالنىالأوروية

المسلكةفىالعاملةالإطلاميةالهبنات!مإللامىتقهناكفيكون

وآخر،فرنسافىالإسلاميةالهئاتكافةيضماسلامىوتظم،المتحدة

الأورولية.الدولآخرالى..ألمانيافى

القرميةالزعاتفرقوكسمو،العريةالاخلافاتتخثالاسلامولأن

اللهيفرل،قاطبةالآرض!ئمر!كافةلنوانتثرسادفقد،والفصرية

نادخافونالأرضلىمفعفونقليلاتم)ذا)واذكروا:تحالى

لعلكمالطياتمنورزقكمبنمرهوأ!دكملاواكمابال!تجخطفكم

.،26الآصة.الأسادصررةأ!ثثكرون

وتجاللثعوبأوجلناكموالثىذكرمنخلقناكمإناالناسا!ايا)

.،13ا!+.الحجراتلررةأ!أقاكمالذكدممرمكم)نلحارفوا

فرقوا!.ولاجميأاللهبحبل)واكمموا:ظلىيقولكما

،0301الآةصرالىآلحدأ

لردىفضللا،المثطكأشانسواصيةالناسا:ع!الرسرلويفول

.،بالموىإلاعجمىعلى
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بلادفىئثتالاسلايةوالجالياتالإصلامبادئمذهتكونفكيص

درر!ونرلكىا؟والفبلبةوالمرليةوالفرباتالمصاتأطمالمهجر

!كزة،المتفرقةاقاراتهذهبذينبنىومجديأفاعلأالاسلاميةالجالبات

القريةفىوأجانأ،الواحدةالمد!نةوفىاالراحدالبدفىالإسلايةالهينات

يكونفيهفاوممجرحمحروهأمرالمهجرلمدانفىالواحدوالمصغالواحدة

حهةمنأكرثقدمعندطماأورولىللدفىالاسلابةالحالةموتف

جهةفلأىاعبهامجدلاءماأرضلقطعةحكوقهالظالبإسلامية

؟االأرضالحكومةتمحمنها

ظزصأ-لهمعرضالىالجفماتمذه!نالحلالاتتصلأنأسفومن

واحد.آنفىوللأصلاملهمبسئمما،الأوروبةالدولفضاءأمام

حلالمنالهئاتهذهبتوحيدالمذكرربالافتراحالأخديجبلذلك

والتوحيدوالتىالتطممذاعلىيترتبوصرف،واحدةاسلاميةيئة

التى-الفانرنبةحقوقهملل!طالةواحدأ!فأبففراأنالمتفرقةلجهودمم

التى،الأورولةالدولسلطاتمن-كالبهرد،الأخرىالأقلياتبهاشغ

.هذالنكللهمحمابأسنصل

الإسلابةالحالياتيبنالمراتصونسب!الوحده)لجالياتمنكذلك

المجال!لىتملهانها)سلابةنمخصاتلاشحابأصوأنهاتحندأن

الدولاعراففىياهمتدمما،الأوروليةالدولفىوالنبايةالنئربعبة

لهوبحفق،هاكالإسلامىالوجوديدعمالذىالإسلامىبالدكالأوروية

الإسلايةوالمراكزالماجدبخاءفىاقازاتمنحفىشثلعديدةمكاصب

النخصبةالأحواللنئريعاتالاعنرافعنفضلأ،ا!سلاميةوالمدارس

الملينبأعيادالاعترافوكذلك،والميراثالزواجشئرنفىللسلين

بوقتال!صاحأو-كذلكاحازةوشحهم،فهابأجرإجازاتومحهم

المواضىذبحيتييروكذلك،اطحمةصلاةلأداء-الآفلعلىمناسب
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دبنهم،أءركماحلالأطعامأيتناولراحتىالإسلايةالثرفيحسب

المسلمين.موتىلدفنخاصةمقابرإلاءويير

أرروبافىالإسلايةالهبناتلننوالموقفالكلحةوحدةعلىوينرتب

العرل!ةالهوروأوأ"لل،الصلاةمراقبتبتحديد!ملقفيماكلمتهاثحدألى

وأتخاذ،واحدوقتفىبالحيدلاحتفالهم،وشرالرمضانثهرىخاصة،

خلافأتئيرقدالنىالفقهيةوالمائلاثماكليهعضيتصلفيماواحدرأى

مشد.ففهىمجل!طر-شعن

الجهودتوحيدحالةفىتحدثأنيمكنالإبجال!اتهذهكل

الاتضملن،المراقفووحدةوالتظمالتنهـيقهداأنعلى،الاسلامية

هما:،المداكةفىأمركشحفيق

فىالسلبىالدخلعنوالإسلامىالصلىالعالىدولتكفأن-

ماعدةأىرابطة،!نهاوالنزاعالثقاقبذوروبذرالجالياتمذهشنون

لنظمها.مواقفهافىبتبيتهاسياسةأوماية

جليكونأنعلىالمسنطاعبقدرالاسلاميةالحالباتنمىأن-

ىأتلافىوحتى،لأبخائهاالذأتيةالجهردعلىأنشطهاممارسةفىاغمادها

وخارجيأ.داخليأالمانحةالجهاتصشونهافىتدخل

?يه
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التحافلوتضيق..الإسلامىالوقفنظام

وجربعنالسابفةالصفحةنهابةفىالابفةالسطورفىتحدننا

حتىأنثطهاخنل!فىالدانبةالجهردعلىالإسلا!بةالجالياتاعتماد

الم!ولة.الحهاتمنضئرنهافىالندخلتخنب

اعت!دهاالتىالأنظمةأهممن،الإسلامىالوقفالظامويحتبر-

الأصلامىالمجتمعأناءلننالتكافللخقيققديمأالمسلينمنالصالحالسلف

ناحيةمنوالاجتماعةوالتمبيةالد!يةمؤسلألهمولدعم،ناجةص

.والاشرارالاسنفرارلهمبحققبما،أخرى

ببصملحةصرورةباتأوروبافىالإسلامىالرفففإدالحفيقةوفى

علىيحناجرنهوما،فاكبالمسلمينيحطالتىوالخاطرالمنكلاتطيحة

كطبهوما،المجالاتمحتلففىفمالة)سلايةص!ساتمندلكضؤ

أحبانأنوافرتوادا،عالأمتوافرةغيركيرةمالةوموارداصكانياتمنذلك

بيدأالدائةالمطالبهدهقبيماحلفلا،يدفعسبروطمرتبطةتكون

يأحدءمرراتهش،ثاتاسلامىوقفبرجودالا،المملاةالرو!عن

التالية:الواط

وأوالخج!ينالمقيمينالمهاجرفىمنأوروبافىالمسليناشقرار-ا

اقامةفىاطادالتعيهرمحهكحين،اللادأهلشالأصلاءالمهـلينالمراطنين

رجردهم.نحمىثابتةإسلاميةمؤسات

بخاءب!ندعىالغريةأوروبافىخاصةالإسلامىالوجودحداثة-2

النصارىبعكس(مدارس-ماجد)الإسلاميةالمؤمساتمنكثر

.3أجدادعنورنرماالنىمؤسسلألهمفلديهموالهود

الجالةأبخاءمنوالالثالئالىالجلينتهددالتىالكميرةالحاطر-3
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بمببالشخصيةرذربان،الهريةطسمحارلاتمنأوروبافىالأسلامية

المزمساتلإفامةباهظنففاتبلزمهوهذا،الإصلامىالحبمنجاب

التعليمبة.

يعتمدلائابتمالىلدالىالقائمةالأسلاميةالمؤمساتحاجة-4

قدمما،الأشراريةطابعلهالبسالتىالعارضةالبرعاتعلىفحسب

وأالقائمةالاصلاميةالمشروعاتبمضتوقفاوالعنكصالعدمعبهيرت

.الانثماءشيلفىالتى

الوقف:مجالات

الإسلامى-الوقفنظاممنانطلاقأ-خيريةاقتصادبةقاعدةبخاءيتمين

ثل:المجالاتمختلففىالإسلايةالمزسساتودعمونطو-ر)نمثاءعلىتفوم

منالإسلايةالجالياتأبناءلحمابةخاصة)سلاميةمدارس)نناء-

وثقافتها.ذاتيهاعلىرالحعاظالأورويةالمج!حاتفىالذوبان

الاسلاميةالدراساتمجالفىمتخصصةوكلياتمحامداقامة-

الودة.واللغةوالرحة

الدراسة.تابعةعلىالقاثركليرمنحتخصص-

لدعم،إعلامىوقفىصندوق)خلالمن)علاميةمؤساتانناء-

لاذاعيةتيفزرونيةبثمحطاتخلالمنالأصلامىالأعلامىالحكل

ضدوالمنظسةالحاقدةالأعلايةالحسلاتلمواجهة،نثرودوروصحف

أوروبا.فىالإسلامىالرجود

المسلمين،المسنبنلرعايةأخرىودور،للأطفالحضانةدور)نثاء-

المسلين.ا!مو!نلرعايةوأخرى،الأتماملرعايةدورإلاءوكذلك

الاسلايةوالمراكزالمساجدلإنمئاءخاص،وقفىصندوق.)نشاء-

وعلومه.الكريمالقرآنلتحمطودور
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الم!ثروعاتشبعضلأنناءاطرميةاشاريةشركاتتاسيى-

علىللقضاءالعملعنالعاطلينالاسلايةالجالياتأباءفيهايعملخلالها

صفو!م.فىالبطالةظامرة

الأسلاميةالجالةأبناءمنوالفتاتالقانزواجنفقاتفىالمساهمة-

فيخرالتىالرذ!ةبرأ"لنفىالرقرعمنلهمتحصبنأوذلكالقادر!غيرمن

التىسمليهاتها!لطالزواجدونوالحيلولة،ناجةمنالأورو!المجتعبها

.أخرىناحيةمن،المنكلاتباب.فىعددلاما

3أن!بغىأنهالا،تغطبتها!حبنالىالرتفمجالاتأهممىمذه

التدرج!ت!دوبأصلرب،محددةأولرياتضىالمجالاتهذهتتيذترت

منالمتاحةوالمصالرالمواردضؤفىعليهماالانفاقيكونأنعلى،المدروس

الموترفاتريعولنالرشامداخل!نتنظبميحدثأنبمحنىالرقف

علبها.

الوثف!مصالر

الجالياتخدمةفىدورهوتفميل،الإصلامىالوقفسنةاحياءإن

فىذكرئاماالتى،الوقفمجالاتاتفطيةيقتضىأوروبافىالاطدمية

اقالية:الوقفمصاثرخلالشوذلك،الابقةالطور

الاصلامية-الحربةوالمؤصاتوالاصلابةالرليةالدولترصدهط-

منالأفرادوتبرعات،أوروياوفىوالإسلا!الصلىالعالمفى-وكيرما

.والأحسانالبرأهل

الونف.بةأعضاءونروضنرعات-

.محددةلتراتالأسلامىالوتفالىتدفعحةتروض-

العالمطدادفى-أصحابهاياسمتسجلالتىالخير!ةالأوتاف-

اطالاتلمصلحةر!عهاوئرصد-الأورولةالبدانأووالأطلأمىالصلى

أوروبا.فىالأسلاجمة
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أوروبا.فىالحيريةالتطرجةالأعمالمنالاسعادةضرورة-

للشاركة-المرتفحةوكذلك-المحدودةالدخوللذوىفرصخمح-

وقفه.أسهمطرحطر!عنالخيرىالوقففى

ذاتائماريعدعمعلىبالتركيزوذلك،الأوقافريععرفتطور-

للرتفالثرعبةبالمفاصدالدفيقالالنزاممعالعالمىالاتجصاعىالحائد

الراقفين.وأهداف

محنرفة.اشصار!ةإدارةخلالشالموفوفةالأمرالريعنبة-

وقفية!اديقلتكونحاالختلفةوالمساهحاتالمناركاتتسجل-

الثابت.الدعمالىحاجةفىأخرىمجالاتلتغطةجدعلة

النفةبناءضرورةواستفرارهاالرقفمصاثراسنمراريةلضمانينعين-

وتريخهااقجربة)نجاحأجلمنالرقفوأمانةالراقفينجصهورلين

بالمحلومات3تزويدوتابمةبالواقفينالصلةتوثيقوبجب،وتطوهـما

المرفوفة.بالأ!رلالخا!ةوالبيانات

الرقفلادارةقطورحديثجهازب!نثاءالاذلكيتحققولن

لنالوازدتحبقومراعاةالحمريةالصيغوفقالمرقوفةالأموالواشار

.،الوتفمصادروه،الوتفمجالات)

ح!هيه*
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ل!إض!فص!اا

الإسلألمصورةوتصعي!.،والتفاهمالعوار
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هملتفاوالحوارا:اولأ

منالمصرضروراتمنمهمةضرورةاليرمعالمفىالحوارأصبحلقد

يحدبل،الم!توياتجبمعلىلحالماالوافحبةالمشكلاتعلىالمغلبأجل

،المثكلاتلبقيةالحلفيةثمابةالأحيانمنكثيرفىالأديانأمليننالحوار

الحوارعزليمكنلافإنهمناومن،الناسنفرسفىع!يقتأ!ليرمنللدفىلما

تشابكلأنه،الأخرىالحواراتألوانعنالكبرىالماويةالأديانل!ن

والحوار،نردلمأوأردنا،خيأأوظاهرألابكأبأخرىأوبطريقةمعها

فالحضارات..الحضاراتيننالحرارمنيتجزألاجزءأأكضأئحدالممنىبهذا

الىكجهعافاكانلاذا،دينىأياسعلىفاتالعالمفىمكانكلفى

الحواريكونأنبخنىأولىبابفمن،الأخرىالمشرياتعلىالحرار

مظاهرسالكرعلىالقضاءبهدفالدينىالمرىعلىسجردأ

.خطرأ)1(دورأالدئفيهايلبالىالصراعات

وامثلة!نماذج..والتفاهمالىار

الى،أورولىعرلىحوارفمن،عديدةأشكالأوالتفاهمالحوار6لخد

حوارالىوالفربالرقشحرارإلى،والخوبالشاليخاحرار

مجى.إملامى

أولىأنعلى،بصيدةقرونالىتعودجذورلهالحرارلمانالقولوجمكن

مؤتمرفى)1091(عامالىترجعوالتفاهمالحرارمذابثمحاولات

المجييننظرةبمراجمةفيالماركينيعضنادىحثللتبيراأدنبرجا

منخرةو!د،الاصلامومنها،الآخرىالماويةبالآديانالمزنينإلى

نحوعلىوتعددتللحوارمؤتمراتعقدتعامأعرنحاومنذ،الح!ول

.1/5991الم3الأمرلم..ردزولىحممدىصمرد/الدكور)1(
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العقد5هذايدايةمنالماصةالقليلةالسنواتحلالأنهإلا،متقكل

وهذه،طفتةبصورةالحواريةوالدواتالمؤتمراتهذهتزايدت،التبنى

لها:وأشلةنماذج

ندوة،مالطة"جمهرريةفىاح!ت)0991(نرفمرص23فى-

الآفاق:الأديانلنن)التمابى:كوانتحتالمشحىالإسلامىالحرار

اللقاءاتإطارفىوذلك،الاسلا!افقافىالمركزبمقروذلك(والواقع

البابوىوالمجلس،العالمبةالإسلامبةالدعوةجحبةتنظمهاالنىالحوا!لة

المهتمينصعرخسسةالندوةفىوشارك،بالفاتيكانالأديانبينللحوار

جمجةعامأمبنالشريفمحمد/الدكورالإسلامىالوفدنرأس،لالحرار

.)1(،ا)رينزىالكارديالالمسيحىالوفدونرأس،الاسلايةالدعرة

السردانيةالا!مةفىاختتت)4991(أكنوبرمن01وفى-

سلام..الأديانحواراعنوانتحتانمقدالذىالمؤتمرأعمال،الحرطوما

.،)2(للجمبع

الويديةالعاصةفىاخ!ت)5991(-سنيومن13وفى-

المزتمرعقدوتقرر،!وأوروباالإسلامينالحرارامؤتمرأعمال(اشكهولم)

.+(بالأردن،التاآلجامعةفىالقادم

()عمانالأرديخةالحاصةفىانعفد)5991(ورلبرمن7وفى-

وقد،المحاصرالحالمفىالحصاراتوحوار)المسلمون:عنوانتحتموتمر

مفكرأ)،(.08فيهشارك

انحفدتالأورولىالرلىالحرارنطاقوفى1()599أغسطىوفى-

.1991كاكل-59!در-الحهادرطكصجلة)1(

.1/6961الم9-افعحمة)2(

.991هلم6الم9الملرلىسعض+(

.7/01/5991الأر!الرقصج!ة)،(
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مستقبلأى.:عنرانتحتدرايةدورة(لئونةاالبرتغالي!الحاصةفى

عربباحولىفيهااضزك،الأورولىوالاتحادالمتوسطالبحرلحرض

.)1((سواربنىطرس)البرتغالىالريخىفهم،وأوروليون

ورشةالأردنعهدولىحىالأبراتح)5991(أغسطىوفى-

منوالمل!بنالأسلاملينالمنادلةاقارلخيةالظرةحرلأكادبمةع!ل

.)2(أخرىجهةمنوالمسيجينالمجهويين،جهة

..والفربالاسلام):عنرانوغت)5991(سبتبروفى-

الاسلامدراساتمركزعفد،المنعددةالمجسطتوحقائقومفاهيم

شاركلدوةالر!علىنبة(برفجهام)جامصةفىالإملامبةالمسيحبةوالملاتات

المحتمحاتفىالد!يةالأقياتم!طنةوتاولت،وأوروليرنمسل!ونباحنولى

.)3(والأوروديةالردية

برعاية(لاماىاالهرلندبةالعاصةفىاف!ح1()599نوفمبروفى-

وثلين،بجاوىمحسدالجزائرىالقاضى-الدوليةالمدلمحكمةرليس

منعد!عنوندولينالوليةوالحامعةالدولىوالنكالأورولىالاتحادعن

الأورو!الرلىالحوارلمؤتمرالسادسةالدورةأعسالالأوصطالرقبلدان

.)"(الأو!والرقأوروبالينوالتربوىالأكادبمىوالتبادلللتحاون

الأسبانيةالحاصةفىانقد)5991(نوفمبرمن27وفى-

دولة12فيهيناركت،الموطةالأورول!ةالثراكةمؤتمر()لرينلونة

.)5(عرةالخسىالأورو!الاغادودول،شوسطبة

قبلنرفمبر()27التاريخنفسفىحدثما-راكبالمزتمروملىا

بالضب(الثائأوروبان)البايادعاحين،1(0)59مةتمامأسنة!..

الصيبما.الحملاتأولىإلى-المزتمرمكالا-برشلرنةمن

.2/8/5991،-02/8الأوسطالرقصجض)2(،)1(

.2/9/5991":امالأسصحبمة+(

8/12/5991-1116؟ا!اةصة)!(،)،(
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:كوانتحتمعلقمؤتمرانحقد)5991(دي!رص6وفى-

الريطانيةالحاصمةفىوذلك،الإسلايةالحضاراتمعالأورودىالحوارا

عنفضلأ،ايونيسكوشظةمد!افلريكوسا-سر،ليهوشارك()ندن

.)1(الإصلامىوالحالمأوروبامىاكماديمبين

بمديةأروزلا،سرراالجاسالمحهدعقد)5991(ديسبروفى-

الإسلام:افلاثالماويةالد!اناتلينللحوارمزتمرأالإيطالةنالولى

:رالزاعالتوحيدا:عنوانتحتالإيطالىالرئيىبرعايةوالهوديةوالميحية

البحرحرضفىالئلاثالترجديةالأديانبينافزاعوحلالرفايةجل

حمدىمحردالدكتررالأزهرعنثملأالمؤتمرهذافىوضارك،المتوسط

.)2(مصرفى!دفيساالأوقافوزكل-الأزمرجامحةرثبرناثبزقزوق

مؤتمربسريمرا،ل!لاسديةفىانعقد)6991(يا!بدايةوفى-

ومؤمسةللتنيةالسويسريةالأكاديمةدظت،الميحىالإسلامىللحوار

ومنهموالميحيةالإسلامعلماءمنا؟.فيه،"شاركالمويسرىالمعهد

.)3(النربصللأرمرنملونعلصاء

:الحوارمنالإشلامموثف

أهليانل):نالينرلهنىالحرارإلىدعونهنىصافأالنرآنلفد.كان

بهلثركولااللهالانبدلاويبهمدينامواءكلملأالىدعالواال!ب

ولم،،6،؟عرانآلر!اللهدونمنألىلابأبعضأبعضاتخذولاشا

:الحوارهدامنهجأيضأرسمبل،الحوارإلىبالدعرةالكريمالقرآنييهف

!انا)،،،06النكرتأ!أحنمىبابىإلاالكابأملتجادلواولا)

نذغدعالوافقل)،،،2:صا!!مبنضلاللىأوهدىلعلىاوإياكم

8/12/6591-06/11الجاةصجت)1(

.21/5991لم32الأمرامصجمة)2(

.05/1/6991افصجفة+(
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لفةفنجلنجتهللموأنفسكموأنفشاوداءكمرنساءناوأبناءكمأبناء،

ئحلىلمالحوارأخفقحينفحتى،،61عران!أ(لالكاذدينعلىالله

بالمباهلة،)الاتراحجاءبل،المطاعنلهمتصوبولم،الخالفيرعلىالحرب

دودسلفأمعرو!وهو-الكادبالطرفيحاتبأنتعالىاللهالىبالدعاء

كماوالعقملادعفلذلك):تحالىيقولكما،باللصنة-للحوارأدبأذكره

لأعدلوأمرتكابمنالفهانزلبماآمنتوقلأمواءهمل!بعولاامرت

اللهوليبهمياحجةلاأعمالكمولكم.أعماناوربكمربنااللهينكم

لثاءومنفليؤمنثاءفمن)،لم15.النررىأالمصر!وايهليايجمع

لي!)،لم56،الضةأ!الد-فىفىإكراهلا)،،!2:الكه!أ!فيكفر

دينكملكم)،،0272الفرةأيثاء!منعلدىالذولكنمداهمعيك

.،06الكمافررلىأأدينولى

وفدمعخاصةولصفة،سجبةوفردمععدسالرسولنحاوروفد

.الحارثألىأسقفهمبرئاسة،المورةالمدية5الىتدمالذىنجراننصارى

المدية،الىهاجرحبنالهردمعمعاهدةعقدفدالكريمالرسول)نبل

.والفبا!رةوالأكاسرةالملوكالىالرسانلمنالمدبدأرسلكما

بأبدىوالفرةالسلطةكانتجثالاملامىالناريخامندادوعلى

-المسيحيونوألف،اليهابوأهلالمسلينلننمستمرأالحوارظلالمسلمين

لل،المسلمينمعوجدالأ،دينهمعندفاعأعديدةكنأ-البهردوكذلك

لذلك-كالبأ-المسلمبنصدورواتسعت،أجانأالإسلامعلىوهجومأ

،كيرأويضطهدونهمذرعأباليهوديعيقونالمشحيونكانوقد،كله

الأندلسفىاليهودحالكانوربما،يححونهمالذقهمالمعلمولىفكان

لهم.الم!جييناضطهادمنالمسلمرنأنقدممفقد،ذلكعلىجيدأضالأ

،القتالواندلاعالمسلمبنعلىالاعتداءبأحيانأالحواروانقطع

فى،الكلىادحيةكل!اللهرسولسعيرتتلواالذبنالروممعحدثكما

.،مرفل!عهد
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بيهميدورقحددفىفرقاءوجودليهيقرضالحرارعنوالحدث

أىع!الحديثيسنحيلبالعدديةقاعةهناكتكنلمفإذاثمومن،حرار

حقرقمنحقمجردلشتالتحددبةررىوالاسلام،الحرارألوالىمنلون

الداتتنفردحيث،الئرىالكونفىاللهسقمنسنة-سامالانما،الانسان

الإردواحعلىيقرموتعالىبحانهاللهعداوما،بالوحدايةوحدهاالالجة

ءنرالونولاواحدةأطالناسلجعلربكثاءولو):ظلىيقولوالتحدد

،،911-118:مردأ!خلقهمول!لكربكرحممنإلا"مخلفين

هناكيكرنأنوالعلةفالأصل،خلقهمللاختلافأى:يفرلرنوالمفرون

النأشىهرهذا،فرقاءمناكيكونوأن،اختلافهناكيكونوأن،تعدد

الراممعفىموجود)سلاميأأيض!التحدد،وعيرهمالملينلننالحرارلقضية

فىوالتحدد،متحددةثرائمه،واحدأاللهدينكان!)ذا،الماهحوفى

قانونحددوالإسلام،الحضاراتفىالتمدديقتضىوالجاهجالثرائع

اللهينهاكملا):المشحنةآياتفىلالآخراللافةوفانونالدولةالعلاقات

فيوهماندياركممنيخرجوكمولمالد-فىفىيفاتلوكملمالذ-فىعن

لمنالاخالفلا،،8!المخه!المقسطبنيحبالذإنإليهموتقحطوا

فىتباها)ذاالقتالآياتوكل،ديتافىيقاتلناأو،ديارناسيخربخا

:إذأ،الد-فىفىالقتالوعنالدبارمنالاخراجعنتتحدثالكريمالقرآن

ديتا،عنيفتتالاأنهطالماوالقسطوالمدلالبرموقفالآخرمنالديىالمرتف

لابماشاكنرططالبونفنحن،الكريمالفرآنبحددهالالآخرالعلافةوأسلوب

ابهانزلبماالرمولآمن):تعالىقال،السابقةوالرسالاتبالكتنؤمنأن

منأحدبيننفرقلاورملهوكبهوملاثكهبالئهآمنكلوالمؤنونربهعن

،،0285ابزةأ!المعر!ايكربخاغفرانكواطفاسمعناوقالوارسله

ومحاببرأسابوفى،الدفيبالآخرالاعتراففىالإسلامأس!طه

.)1(الآحربهذاالحلاقة

6691!را!أولالأمرام-عارةصدلمالدكرر)1(
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واهدفه!الصاردوافع

لكىالصحراءمنخرجراغزاةمجردالزبأهلبحضأعينفىاننا

أعينرفى،الحصاراتريهدمواالدماء،وليفكواالمالمعلىييكلوا

ومن،عهاالنئقةالمسيجةهرطقاتمىهرطقةالالسناالآخربمضهم

بيمالبئريةهدايةالىيهدفلاد!أصحا!لهمنبدونحنثانوجه

السياسية،السل!اخيارالى!دفمابقدروال!لموالروحالأخلاق

ثاكرجهومى،والحدوانوالضغطالإكراهلممارسةالحسكريةوالقوة

والماواةالحريةلقيممعادفىلرابرةالا،الربأهلسالغلاةيخا!ىلا

نمدمابقدراللهنعدلا،الإنسانوحقرقالإنساليةوالعدالةوالكرامة

أيضأ.والحنوعوالا!تبدادوالشهرةالجنس

الحداءوفى،والسيوةالهيةنزعةفىفبتئلأعيتافىالضبأما

فىالاالمربنتصورولاوتطلحاتا،سئاريفاعلىوالتآمرالمظمالميت

وفىالليراليةوفى،للدنحاالممادبةالملايةوفى،الصادخةالمادبةمسوح

الفررالانفرسنافىتئيرلاكيرةوأمرر،رالاجتصاعىالأحلاقىالفاد

يخففرلا،ذاكأوالطرفمذامنئقالرزاكمداكل،والكراميةوالداء

نأفىوسحأأصحابهابدخرلااقىالمحدودةالجهودتلكالاذلكحدةش

ينبغىوأوضاعأ،لهاسهـرغلابالعاتكلهذلكفىأنلأترانهميبيرا

والتططفالاعجابعلىنجتالنىالمصئةالمناطقلرؤبةمنهاالانقاق

فيين،المشقبلومراجىالحاضعروكرامياتالماضىأحقادوراءوالنواصل

الشضل،فىالصبهذامعابحالةعلافاتإفاتنهـتطعصدىأىالى

المداءأوالافرأوالابذأو،الحوارأوالالتقاءأوالترا!لطبيحةهىوما

.)1(الأسىمذهاليهاتوجهأنيمكنالتى

المتهمينأحدومو،مانزكونج)البروفيررالألمالىاللاهرتىالرلالدأعلن

لينحربفاكسيكولى،الأدبانلينسلامبدرناأنهالحواربمسألة

.11/7/5991الأوس!النرق-حدعالىفهى/الدكى)1(
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الأديانل!حوارولا،بينهاحوارلدونالأديانلننسلامولا،الحضارات

نأيمكنماذاأ)ذأعملهجبالذىفما..،أسمهافىالبحثبدون

لتكوينهاأنمىأنعليايجبالتىالجديدةالحلاقاتمىماأنفحل

الترجه:لمييرمقولاتأربعطريقعنالأسئلةمذهعلىالاجالة

الغاون-الانغلاقلاالانفناح-الجهللاالنفهم-الداءلاالصدافة

المجابهة.لا

بجامعةمحاضرتهفىأهـكانتربرىالأصففيقولكما-اخترثلقد

أجلمن،التامحاكلمةعلىإياهامفضلأ،الصداقةاكلمة-الآزمر

التسامحمع-الأسقف-فأنا،الأخيرةبالكل!ةالمرنجطةالمنحددةالمحانى

وهو،بحذرنراقبهأنيجبللكلةضيقعلمانىفهمهناكلكن،الحقيقى

تهشا،لاايىالأشاءتجاهبهانشعرالتىباللامبالاةياويهاالذىالرأى

يحتنىعندمايظهرالصادقالتسامحولكن،جقيقىتجامحليرومذا

احترامعلىقادرينيطرنالوقتنفسوفى،بممنفدأ-لهمأعما!ممنالاس

معهم.سلامفىبعيراوأنمخالفةمعنقداتاعتاقفىالآخر-شحق

خطير،جدأمرلهركبعضثعمناجهلنا)ن:الجهللاالتفهم-

الفهموسؤالخرفمنفيوهو،الحضارةأمراضاخطرهوفالجهل

المظة،عزفي.للدكتور1()399فى!دركابتتغوقد،والنمصب

أظهرحيث،الختلفةالحصورعبرالضبفىالإسلامفهمبهاالتىالطر!ة

حركةزمنفحتى،عصورئلائةعبرالإسلاملهاتعرضالنىالثويهات

،وشررتمصبكدكالاسلامخ!دعرالادسالقرنفىالأ!لاح

بالأحرىأو،غرل!ةكديانةحرانمنالقرنفىالتنو!عصروخلال

شه.الخوتيجصكدكالحديثالععروفى،سخيفة

خلالمنيترأنللحواركانلاذا:الانغلاقالاالانقاح-

،بإلحاحنفسهاتطرحالىالانقاحمألةنتناولأنشمناصفلاالصداقة

المزدحم،الميرالكوكبهداظهرعلىواقآلفالسلامنثدحقأكنافإذا
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الذكأمؤلاءرلننلنافبادلةوالاخرامالصداقةروحتكونأنميجب

.)1(العيدةفىيخالفوننا

علافاتواقامةالتفامممنايجالىصتىمنلابداطومذاخضموفى

تفهممحاولةمنلابدوكذلك،مركةمصالحذادلعلىتقرممتداخلة

والاتجاهاتالآراءجعتطايقذلكيمنىأندون،هرك!اوتقبهالآحر

!ريقكلاحنفارويمى)نما،النحددبةشأننأنهفالنعاون،علجاوالموافقة

،والتحددالتحاونانتفىدالا،حالهعلىالآخروقبرلو!فاتهبخصائصه

وتادلالتعاونول!،والمواتفالأفكارينالتفرقةم!المجالمدافىولالد

العقدة!نناقفرتةمنالديىالمجالفىلابدركذلك،افقايةالعلاقات

والرطنيةالقويةوبمواففهثآرأئهحتفظأنيمكنالثعبأوالمرءفإن،والمعاملة

العلاتاتأنواعيخالفهمنمعيقبمنفسهالوتتوفى،الدييةوبعقيدته

ربكص!لإلى)ادع:والثفايةوالاخصاديةوالاحتاعيةالباسية

بمنأعلمموربكإنأحنمىبالتىوجادلهمالحشةوالموعظةبالحكط

ال!لى.اللهصدق،125الحلا!بالمد-فىأعلموهويلهعنضل

كانة،أمظاهرةأكاتصواءالقائ!ةالحلافاتوراءيخ!االظرمنفلابد

مستفبلعليها!ىالتىوالتقاربالثبهوحوهلرضيحثم،أسبابهالنلسى

(1)969عامالفاتيهانعنبالأنجليزيةكابصدروقد،الئقافيةالحلاقات

وجهتهامبادئمجصرعةوهو،والمسيجينالمسينلينيلراردللا:بمنوان

نىجاءوقد،أنفمهمالمجيبنالىبالماتيكان،المشحيينغيرنثوناطنة

نأالسيجيننصعيا):(للحوارنمدكيف)عنوانتحتالرابعالفصل

مثاعرأسوأمنتخلمىأنوعليا،الماضىفىارتكبتاقىبالمظلمنغرف

.)3(،المجيةعنالاسلامفكرةنذكرألىوعليا،تحيزنا

.6/01/5991:الأمرامعحمة)1(

-فيت-الأوررلىالصىالحرار!ضالىالمقدم!حهسالأ!الدلى،مر/الدمحرر)2(

.5991اعطمى
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يقولالأديانلنالحوارعنالحديثإطاروفى،المفىنفسوفى

عنبالرضاالحاضرالوقتفىمجىأى!ثمرلا":حاسيلاداالدكتور

فىالصلييرنتشبفقد،الصراعاتحمفىأسلافنااتماالتىالطر!ة

وعلاقاتهم،ببعض!ضهمالمشحيينعلاقاتفىجشةآنار)حداث

.،)1(عنهنمتذرأنيعىالذىالكثيروهاك،بالمل!ين

ووسانله)الحوارلثروط

التىالنقائصنتحاشىأنفعيا،شرأيكونأنللحوارأريد)ذا

:التالانالمهصانالسؤالانلمحرزوهنا،السابقةالمحاولاتأصابت

والمحلبة3والاقليمبةالدوليةالحوارولدواتمؤتمراتيمولمى-ا

فيها؟لاركالذىومن-2

منأو،مسنقلةحرةشحبيةجهاتمنيأتىأنيبغىالت!ويللأنذلك

دولة.أيةمحابراتأو،الخارجيةوراراتتمولهالاأكاديميةصسات

بالموضرعيةلهممئمهوذاوباحنينعلساءيكونواألىفيجبالمناركرنوأما

رس!يين.ووزراءووعاظموظفينمحرديكونواأنيثز!ولا،

فيهتترافرأنينبنىالنجاحبأشابيأخدفلكئ،حرارأىعنأما

التاية:الروط

يقتضىصروفهوكمافالحوار،الحوارأطراف!ننالتامةالمساواة-

حوارهناكفلي!،للآحرندمنهصاكلأممرأوطرفانهناكككونأن

لهحوللاضعيفوطرفشروطهؤيملىارادتهيفرضطرفيينحقيفى

.ترةولا

بالبهوديةيفرفرالإسلام،بالآخربالاعترافالاالحراركنملولا

هذاغابو)ذا(ساوىكدي!لالاسلاميحترفونلاوأصحابها،والنصرانية

.1/6591.الم7الأمرامصحية)1(
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الأديالى،لنحفيقىحوارلقام)مكانجةولا،باقعدديةاعنراففلاالرط

بمضحققلأنه،الحوارمنيأسفلاالراهنالواقعومع،ذلكورض

لأداحةوهناك،اتسينالتعارفلفرصةأ-داحةفهناك،المرجوةالمكاسب

وعلاماتوالثهاتوالأكاذبالأوهاموتجديدالحقانقكثفلفرصة

المؤتمراتبمضفىوالمشجينالمسينلننماودحدثوقد،الاشفهام

ويطغ،النرعةالأصةعندفاعأ-الكانمؤتمر-الأخبرةالدولبة

.)1(والأخلاقاليمحقللىيتعاونواأنبالحوارالمجلفةالدياناتأهل

ولابد،بنأنهاالحانجانيتحاور-قضاياأو-قميةهناكتكونأن-

حلفةفىالحراربدورلاحنىالفضبةعناعربدفةتخددأنالحالةهذهفى

ضرعة.

هذهتكونحنىالحوارلأهدا!واضحتحدبدفاكيكونأن-

بدونإذ،الأطرافمنطرفعنهابحيدلا،المتحاورتدليلالأهداف

.11،ليلاهعلىيغى"طرفكلضجدذلك

الساثقةالأحكامعنيخأىللحوارناسبناخفاكيكرنأن-

غايتهتكونألىيجرزلاالجاحلهرادحرارأىفإنلذلكالمغلوطةوالمفاهبم

بحيث،ثسأنهمنالتقيلأواتجحادهأوالآخرالوفإلغاءعلىالعسل

نظرةوصالأطراف!ناقامةوالماواةالمتادلالاحتراممنالحرارينطلق

الحاصةالهربةمحوالأحرالمنحالبأىالحواربحنىولا،شاملةإنانبة

لصالحلهمستقديعضعنأصحابهاتنازلأو،الثلاثالدياناتمنلكل

يخرأمر!ذا،دفىكلبهايتغاقىالخصوصياتإلغاءأو،طرفأى

.)2(إطلاتأوارد

لابدبلبالحارجالمسلميندعمبمجردكملابالايلامالعريف)ن-

.ساشمرحع-دارةعحهد/الدكور)1(

.شطصحع-ركررقحدىصمود/الدكور)2(
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عقلعلىو!سنندوالتفا!الحجةعلىيقوممتكافئيخذئحواراقامةمن

لأسبابوامتلاكبالفسثقةمنوبنبثق،ثابتوجنادشجاعوقلبمفتوح

حتىأو،الاختلافأوحهوتصدبالمراجهةيكونلاوالحوار،التصدى

منالحطأو،محاوركنع!بوجهةوالل!زوالغ!زالظروجهةتميز)ظهار

التسلبمأوالخصملنحالىلالاسنكانةبكونلاأنهكصااحفهعمطهأوفدره

أحدهحايحنرميخذ-شلينإلابكرنلافالحواراوضحفبانهزاميةبمفرلاته

.دالآراء!)كاملل!رافف)صلاءالىاسنحالوالا،الآحر

111)1(حيفولحن..حوار

واقفاهمالناسجاراةحتطيعشالحرارمؤتمراتالىروقدأنيتعين

والانتباه،وتألدهاوتشجيعهاالنراياحسنواشغلالمراميهموتفهمحمم

منه.والتح!!ونمرينهنهوالاحنرازلشنها

المزائم،صادفر،النراياحسنوأى،الفنتادتوجدالحراراتهذهوفى

وأهله،للإسلامييهدونممنالخثاءوكذط!،والقلربالحقولتقحو

وكلا،لحفيقهالضبتفهمأو،الفرب!أهلهتفاهممضجمهمو!ض

منهماولكل،مرايهاكةولكل،لالقاثىق!ين،جدهـبالحوارالطرفين

أضرولبى،معها3للتفايصلحالذىالأسلربمنهماولكل،طريقتها

سراءالخيرولأهلهلههـجرلىلالمنالساحةوتركالانكالقسالاسلامعلى

كانواأو،لهعداء!يخفرنلاممنأو،وبهتانأزورأاليهينتسبونفىكانرا

يكفونلاولكنهميجهلرنهممنأو،أنفسهمأمراضليشفىعنقهعلوونممن

يحيبه.بماألشتهملىعن

الحبيثش!بنحتىوفازلقماليهمبالحروجإلاذلكلكلعلاجولا

رسميتمأنذلكمنالأهمولكن،ضولاكانأمرأاللهويقضى،الطب

القليل،الاالخصيةللاجتهاداتقيكلاصكمونقدكل،واضحشهج

الأرعط.الثرقصجم!-الرفىاروايمبنالررعد/الدكور)1(
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والشاسىالمفكرنثصلأنفيبنىللحوار،إسلامبةيئةانلأأمستفلو

ورصدطراثفهوكمالزبأسالببدراسةوتقوم،والطالبوالعالم

يتاصببماطرحهاصاغة!)عادةالإسلايةافقافةبهضمتقومثمترجيهاته

ذلك.وكل

نارأ،يذكىأو،جرحأ!كأماتأجيلوالحراراففاهمأ!س!أهمومن

أولأ،القلرباشمالةاشراتيجيةاعتمادلرجوببل،ذلكوجودلدملا

المبالغةوبمدم،ذلكفىالاكدالمنالردلعضئظهرمنالىوالأحان

فملأنجحوقد،ذاكأوالطرفهذامنالدعمواسخداءالمديعكيلفى

نأالا،للغربوكرهوحداعمحرصعليههمماعلىبدلكابتدءواأتوام

لأمسيهي!هانلادوزا-عيرنامنبذلكأجدرونحن-للحكمة

نه.الانطلاقنمندممونعلنحفبقالحوار!ساق

مىبأسولا،الجالفنونجيد،اللعمةقواعدنحسنأنعليناإن

،المهاترةعنترفعشخلقناوجيلدياحكمةمنبثىءذلكخلط

وارقىالحرارمارتصديل!صةعينابل،القولمنللفاحقبديلوتقديم

والجدالالحسةوالموعظةبالحكصةوالدعوةالحوارمنئرعاعليهيحثبمابه

أحى.هىبالنى

ويمدىنحرنابميللمىالمدانحكبلالىتساقأنالحذركلوالحدر

المالغةفبفىلابل،مرايهحفيفةعلىونطعأهدافهنتينولما،مفاتعاطمأ

نألأحدفليس،فأسلمولاؤهوثبت،نوا!اهصحتمنمعحتىذلكفى

مذاعلىلأحدفضلولا،هداهمنعلىيمناللهبل،بإسلامهاللهعلىيمن

صسكرلا.الىتلالدبانضمامنفتخرأومفكرلاشالةنشميتحتىالدفى

بعبدأ،محلصأ،جادأبكونألىيحب،حقبقبأالحواربكونولكى

لعلوجهاتفي!دمونمحدودونأفرادفبهويثنرك،الثكباتعن

داذا،ميدأ!يكرنذلككان)ذا،ياعةمحاوراتونحاورون،صادتة

روعفىتلقىأننريداالجهاتشلحهةدعايةمجردأى،ذلكغيركان
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فى،للحوارومستحدةمرونةأكثروصارتمرقفهاغيرتقدألهاالآخرين

فإن،مواقفهاششيئأالأصحقيقةفىتغيرلمأنهاأخرىشواهدتدلحين

.ما)1(ئمرةيحققلىالنحومذاعلىالحوار

)2(اامتبادلتانرسالتان

درفىلماالر!مالتين!اتينوالنفا!الحرارعنالموضرعهدانخم

هنا:نثبتهاأننحبودلالاتمحانمنالأولىالرصالةعلىالثانيةالرصالة

شيخالأكبرالأشاذالفضيلةصاحبالمحترمالسيد:الأولىالرساللأ

اللهرححه-محمردالحليمعبدالدكورالوقتذلكفىكان)الأرهر

.(واسحةرحمة

الإسلامبةالصدانةجمحبةفيسر..وبحد..اللهورحسةعلبكماللام

عليهاشقربمابإخباركملنرففضيلتكمالىتنوجهأنمدريدفىالمسبحية

عامخلالطالنالثالمشحىالإسلامىالحالمىفرطةءتمرانحفادمنالرأى

محد):موضوعاختيارالجمحيةادارةرأتوقد،اللهثاءإن9791

..القادماللقاءمحورليهون،المما!رةالاجناعيةللفيمملهمانوعيى

..تحيانناخالصتفبواأننرجوردكمكربمانتظاروفى

وبركانهاللهورحمةعلبكمواللام

بمدريدالمسيحيةالإسلاميةالصدانةجمحيةعامسكرتبر

تحبة...المحترمالميد..الرحسنلرحيماللهبسم:الثانيلأالرسالة-

المسلينلننالنفاهمفىالرعةهذهلكمأشكرفإنى:وبمد..طيبة

محمدإلىتعالىاللهأوحاهاالتىبالحلولالمحاصرالفكرط+لراء،والميحيين

.المحاصرةبالمشاكلتعلق!ساوذلك،وسلمعلبهاالله!لىوعيى

.221ص-الأمةكا!-وآناقملامح..الدمرةففه-كادححىمحد/الدكور)1(

.ينصر!18لا-181ص-صا!قصحع-سرداطليممد/الدكور)2(
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ومن،مودةفىأنجهألىوأحص،الابقينالمؤتمر-سأخباروصلتنىوتد

:الأمررسضالىعيقتفاهمأجل

..والوثنىاليهودى:الحالمىالحرخالفلدأأنصد-الإسلام)د-ا

واحنرامهنفد!هباشرةالأملامأعلنلفد،السلامعلبهعشىأمرفى

فهىأمهوأما،والآخرةالديخافىوجيهفهويمأما،وأمهليى

أمهوبراعة،الملمايمادمنجزءالسلامعيهعيسىووحود،جمديقة

اللامعليهعيىشالاسلاما!فولم،المسلمايمانمنجرءوطهرما

وأمه،يمصالآنالىمرقمهمعلىمازالراالذفىاليهردموقفأمهومن

أما،شغببهانررمرهماأمهوعلىعشىعلىومارالراامزوالقد

يمجدها.ومازالمجدهافإنه،الإملام

ا؟اذلكضاللفىالمسيحيينمنالمسلمونلقىف!اذا

يالحتىربرصرلهالإسلامىبالد!الاعترافمنلابد)نه-3

وأنه،وشحانرهمبأعياد!الاعترافمناليهودبنالهماأررولافىالمل!ون

،السلامعليهعيسىهوالملمونيخر!هرسولأتباعلننالقفاهميتهلىلا

!ل!.محسدهرالمبحبرنبهبفرفلاريولوأتباع

الانحرافمقاومةعلىيعملرنوالمجينالمسلينإن-3

تاندقعاونخطفىيشراأنيبوكالى،والالحادوالماديةوالانحلال

طريقفىالمجبولىيشر-للأ!ف-ولكن،المحرفةالياراتضد

فىالمسلينينصرواأدعلىنهارلليحلونفهم:بقوةالمسلمبرتصير

الملسينلتصرإرسالياتترسلالغرليةالدولوكلالحالمفىمكانكل

الإسلايةوالدول،صررخعىبأسلربأو،واضحمكئوفبأسلوب

خرافلهدايةاللامعليهالمسبحأرسلوفد،تثيرية)رساباتلهالي!

)سرأئيلبىحرافتركواالمسيحيينف!نذلكومع،الضاله)سرأليلبنى

ووسائلالثروةتساعدممالمسل!ينتصيرعلىيحلونوأخذواالضالة

ذلكأثارلماالرثيبرنصرعلىلتطهمحمرواولر،الحدكةالحضارة
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نفه.التصرولموضوعللأسلولاوكرايغالثديدالم!لحينضيق

الأغلبيةبهااقىالأقطرفىبالمسل!ينالتبهبليتهىأنونحب-4

..ودينأ،انسانيةذلكيهىأننحبنحى،المسحية

دينهمبادئالملصونيتبعتقدونهاالتىالمؤتمراتهذهوفى-5

نهمالبمضفإنالمسيحيونأما،وأمهاللامعيهالمسيحفيخرمون

تكرنفلاالمسل!رنبهيضيقبماالإسلامرسرلعنفيتحدث،لايبالى

فىحدثكما،تنافىوطئلتكونلانما،تفامموطئلالمزقىاتهذه

فىالمسلينالىئاء*،التفاهمروحالنزامفيجب،السابفينالمؤتمرك

مقدساتهم.

احترام:لافرةواضحةالتفاهمأصقدمناجانبامنونحن-6

..؟المسبحيرنقدمفماذا..السلامعلبهاأمهاحترام،السلامعليهالمشح

أشىءلا

رسوليهاجمرنومارالواماج!رالقدذلكمنالعك!رعلىيل

111التفاهمذلكمعيمكن!ل،الاملامومبادئ،الاسلام

تثبيتفىالأكبرالماملهوالإسلامان:أفولألىوأح!-7

ذلكوى،أمهلرأوحينالسلامعيهالمشحبرجواعترفحينالمسيحية

المسيجين.منيالجحرديقابلومازالافوبل

نأوأجه،انحرافكل!دفىنتعاونأنصادقأأحصف!لىتوبعد

لكم،أقىأأنبرنىو)ننى،هذالكمكبتلمالكمتقد!ىلولا)لهأقول

..اللهضاء)نالممتقلفىالمؤتمرموضرعفىرأىصاليكموسأغدث

ونفدهـ!ا.نحبىولكم

الأزهرشجع-محصودالحليمعد/الدكرر

*ع!!

803

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلامصورةتصحع:ثانيآ

لاعلامأ،،عاماورايأ،قادة،العرب!مموءمندومأنمثنكىلحن

نحتجكا،وتقالدناوعادأتا،ومبادناولقيناالحادلةوقضايانالمراقفا

العرلىالرجهلويهالصهيونيةالدسومحاولات!ةالمصالحلاتعلى

والمسلمينالصبمحاداةعلىلحملها،ال!نعوبأدمغةغلو.،والإسلامى

وواقعهم.وتاريخهمحضارتهمعنمثوهة!ورةونفدبم..

وتحينالحسلاتعلىللردلالمقابلنحنفدماصادا:نتساءلولبها

وعقاثدماأتوجهاتهااختلافعلىوالحاقدةالمعاديةالفئاتومواحهةالصررة

الرأىوحذب،النظرةوتصحيعالراتفلتوصحالأمئلالأسلربمروط

ستحيل،!ذا،بالكاملمظليفلا،بالذاتوالأورولى..اوللمىالحام

الليم.المرقفويتخذيحكم3الحقائقوت!هممصنالبتماطفبل

الحالمفىالملمينمني!دأأوروبالىالإسلامصررةتصحيحان

عمليةخلالمنوذلك،هناكالأسلاميةاطالاتأوصاطولى،الاصلامى

النرعية،للصقاصدوفقأورشدبعقلالأحرالاصلاحأساسعلىتقرمشاملة

علألقعلىيقعالأصلامصورةتنريهفىالمشولةمنماندرأأنذلك

الحاطئةالممارساتيحضأنذلك،محيطهممنوينغأدفهمالم!ليم

أبابيعصوكذلك،والأدلةالماديةحرافيفىالانحرافمظاهروبعض

فىبقطيسهمذلككل،الإسلامىالعالمبلدانتعمالىوالتراجعالتأخر

والأعلايةالفكريةالأوصاطلمصتضجعالىوالدواعىالأبابإيجاد

أوساطفىأو،الاسلامبةالمج!عاتعىالمرهةالصررنروبحعلىالأوروية

والميايةالاعلاميةكار6لهاشنالىتدفعهاواقى،هناكالإصلاميةالجاليات

وثقافة.وحضارةوعبدةوفكرأوجماعاتأفرادأالمسينضطوالفكرية
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فىوالمسلمينالإملامصررةلتصحيحالحهودكافةتضافرينغىلذلك

علىألفهميفر!واأدلهميمكنلاالملسينلأنالأوروبيينأذمان

لريهعنبالعدولالضبيقحراأن-الأقلعلىأو-يلزمواوأن،العالم

الماعةلدبهمكانتإذاالاابخلفهالأورويةالاعلاموسائلفىصورنهم

لهمتحققالنىوالمصداقيةنفسهبفرضالذىالاحتراملهموكان،الواقية

الدولية.الساحةعلىشزأحضورأ

،الحارحفىوالصررة،الداخلفىالمسلمينصورةبينالملاقة)ن

الع!لآلياتتفريةالراهنالرتتفىالمطربفإنلذلك،حدأوثمةعلاتة

الإسلامىشالتضامىدائرةفىالمرك-والعبىالرسى-الاسلامى

التىالرسائلاكتابسببلوفى،بلداننا!ىالجاةمؤىمىالرفعأجل

رسالةذاتكأمةبناييقالذىبالمطهرالحالمأمامالطهررعلىتساعد

ولئت،كافةوالغربأوروبالدىعورتاتتحنوبذلك،وحضارة

الدولية.الساحةفىوجودنا

تصحيحأردناإذاوالحصانةوالمناعةالقوةوسائلامتلاكمنلابد

الغرببهايظهرنااكالبشحةالصورةتتحنولن،الغربلدى!ررننا

فيهلماالمتواصلوالعسل،الرشيدوالتفيير،الحادالناءبإرادةولكى،بقرار

كالة.المجالاتفىوالازدهارالتقدم

حلالشالاسلايةوالمظ!اتالجصعيات)قدامحت!أيسندعىوذلك

دائبةمحاولةفىالضبيينالىالتوجهعلىوالاتصالالأعلاموطئلخلف

الأورولية،الحفليةفىالاسلامىللدكأبالنسبةوالتىغضمالايضاح

أولأ،الاصلايةالبدانفىتحدثالتىوالمراقفالأحداتخلياتوشرح

ثانيأ.أوروبافىالمتنايةالإسلاميةالحالاتصفوفوفى

للإبلامالحفبفةالصورةتئربعلىتححلالنىالأسبا!ارجاعويمكن

بزثرون-فهمالنابمةالأسبابحيثمن-المسلمينمنثلالةأصافالى

ذلك:فى
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عنبهوريعخطأمنيفهصهومر،الاسلاميفهمأنهيدعىصنف-

،المرياطهلمىنرعأالصفهذالدىيرجدالذىالأص،مقا!ده

تارةمنكئأفيقدمه،تبرىءهوماالاصلامتحميلالىلهيدفعطوغالبأ

.أحرىنارةوعدوانبأ،

يحنلافهجيةلأ!بابلكهحععتهعلىالإسلامبعرفصشف-

له.تضيقيجملها،المداركالىيقربهأنمنولدلأ،تجليعه

ذللثومع،تجاتأالإعلاميفهملاالأضيوهر،ثالت!ف-

يخدسوقد،رالفلروالضبالفففهجيةعلىمحتدأ،لهداعة!صب

المجتحماتعنعزلهبهدفل!سلامالإساءةيضرونسهؤلاءين

للإماءالم!لبنلبضالمنربةالدمويةالعنصأحداثواسنغلال،الأوروية

.الاسلام..يققونهالذىالدئوالىاليهمخلالهامن

المفادةالحملاتو!دعهوالذودالاسلامصورةنصحبحإطاروفى

الاسلامى،العالمفىالإسلابةالمج!ماتأوصاعمنالمدبدتصحبحفإنله

الأوضاعتلكينانجاملأيجادوالمعى،أوروبافىالإسلابةوالتجمحات

المل!ىالردفىوأسامةضروريةحضاريةخطوةئد،ومبادئهالاسلاموقيم

.والحو-التزدفمحاولاتعلى

هذهلمواحهةشاملةعيحطةع!الانفاقعرررةلذللثويجص

علىوالتأكيد،ولحضارتهلهصجحفهمونكوينللإسلامالمضادةالحسلات

يلى:ماالعصلخطةتثصلأن

والتج!حاتوالمجتمعاتبالإسلامللتعربفالفاعلةالمادراتأنخاذ-

الدفاعفىأيضأترددوبير،الآخرفهعلىاستعلاءأوانفمالدونالإسلاية

الأملابة.والمادئالفبمعن

والمايقالمسلمحولالصحيحةالاسلاميةالمفامبملتجمبعالسحى-

الكريم،القرآنمىمستمدةللفهميسرنحوعلىوتقديمهاوالاخاء،
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بمينالأخذوفرورة،الإسلامىبالتارلخالاشئناسمعالريفوالحديث

الفكريةمحاييرهثنوعجمهوروهر،المتلقىالجمهورنمكيرنمطالاعتبار

وافقافبة.والادرايهة

الدولفىالتعليمبرامجفىالإسلاميةوالثقافةالتحليملإدخالالسعى-

الأورولية.

باللغاتاصلاميةوموسوعاتكبلإصدارالجهدبذلضرورة-

المحقفين.الحلاءمنفربقتألبفهاأونرجسهافىعبها!ئرفالأورولية

بحقوقالمتحلقةتلكخاصة،الأصيلةوالأحكامالقيمونبيانشرح-

الإسلامية،الحلومفىراسخةأقدامذوىعلصاءجاتمن،والمرأةالأسان

ول!ة.الأولىبافقافةكافيةومعرفة

الصراعلجميةتروجالتىالخاطةوالمعتقداتالمفاهيمورفضمضح-

.والغربالإسلامبين

العلمبة-المجالاتفىوالتفدمالإسلاملينالفائمةالعلافةإبراز-

الدولبة.والعلاتاتوالإنانية-والةالفرآنفىوالطىالملمىالإعجاز

وكرادرمختلفة)علاموسائلمنالمحتلفةاللازتالآلياتتونرويتعين

إسلاية.وشظماتميئات)شرافتحتوذلكمالىودعم،تخصصة

**"
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لمخائمة

ؤجدوأنه،فيهامراءلاحقيقةأ!بعأوروبافىالإسلا!الوحودإن

لابدكانلذلك،تمالىاللهلحونوينصرليتروؤحد،ويشمرليقى

الحقيقة،مذهمعوسقلاووافعأفقهأالنراصلمنالبومللصسلبن

بتحقيفها.الكيلةالوسائلو)عداد،مدروسعلمىبخكللهاوالأصيل

نأيققدفهر،حركهأبحادلهترسموعغدةمدفصا!واللم

ومجالعمدتهمحلوان،الصالحينعادهمنيثاءمنيررثهادثهالأرض

قومأوجنسأولرنفىئج!لادينهوأن،كلهاالواسحةاللهأرضدعرته

فهفالمطوب،جيحأاللهلباداللهد!هروانما،أرضأوجنرافيةأو

يحانىولا،افيالإغعصلبةفىدورهليؤدىالساحةالىينزلأن:دانصأ

و!،فيهانبتاقىأرضهغيرعلىفاعليهت!ئولا،الاكترابعقدةمن

انحرأوأرضعنغاباذاوكالقمر،الثقوبأضيقمنيدخلكالنرر

.(خرىأرضفىطلعنها

فصةعنموفاةكاملةدراسةقدمالبحثهداأنندعىلاونحن

،فاكالأسلامىالوجومنها!انىاكوالنكلاتأوروبافىالمسلم!

الصثة،ديارفىالمسلملهاتعرضاقىالمثهـكلاتلهذهفقهس!تضبوما

البلدانفىالإسلايةالجاليةوسلوكلحركةالثرعةالأوعيةل!بجاد

الأوروية.

ويقدرون،الواقعمنايفقهرنالذئالعلصاءمنمطوبأمرفذلك

علىالقادرةالأصلامبادئمنمدىعلىاكعيةالأحكامتولدعلى
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المتخصصةالمزسسات!)يجاد،نحاسبهابماوالأحرالالظروفلكلالاصتجابة

،ا-للولويفرئونالمئمكلاتويصرونالظروفبحبثونومن،لذلك

11بشحابهاأدرىمحةوأهل

بمضألايكثفقدنورووميض،قدممرطىمىالدراتهذهلانما

لاندعىونحن،هديهعلىالمناسبةالحلوللنلش،الصورةجو،بمن

وراءمنتحالىوالله..المقلجهدولكنه..لهعرضنافبماالجمالأوالكمال

مجيب.قريبسغ)نه،الموننش!دوفه،الفصد

الأصورسمدخالد

كل1418الفردرصعرةفىشامرة

م7916ش!راول

*عيم*
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ف!!بئ

الموضوع
مرزوقالصبورعدالدكتورالأستاذتقديم

....المزلفمقد!ة

الأرلىالباب

أوروباإلىالاسلامنافذ

أوروبا،لقارةالطيحيةالملامح

..أوروباالىالاسلاممافذ

لأولالفصل

اورباغرب!الإسلاميةالجالية

ئمهد....

المنحدةالمملكةفىالإسلاميةالجالية

فرناافىالاسلايةالجالية

بلجيكافىالأسلايةالجالية

مولدافىالإسلامبةالحالبة

الثانىالفصل

اوروباوسطفىالإصلاميةالجالية

تهعيد

ألمانبافىالإصلابةاطالبة

صويسرافىالإسلاميةالجالبة

-23

000241

0037

95

62
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الجالية

الجاية

الجالبة

الجالية

الجالية

الحالبة

الجالية

اطالية

الجالبة

الجالية

الجاية

الحاية

الحاية

اطاية

316

المرضرع

السافىالإسلامبة

.بولدافىالإصلامية

.....المجرفىالأصلاية

.10001!اديهوسلوفاكبافىالاسلاية

الثالثالفصل

أوروباجنوبفىالإسلاميةالجالية

أبايخافىالأسلامية

00010001ابطالبافىالإصلابة

......اليرنانفىالإسلاية

10010010.11ابرتغالنىالإسلاجمة

الرالعالفصل

اوروباوشمالشرنفىالإسلاميةالجالية

......2بلفاريافىالأسلامية

...00001ررمانيافىالاسلابة

......السربدفىالأسلابة

........00011،001الدانمركفىالإسلامبة

........النرويجفىالاطلامية

.،فنبدهفىالاسلامية

الثان!الباب

أور،لانىالأسلايةالجاياتمشكلات

75

78

83

88

59

79

9!

301

501

601
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اولأ

نبألا

لاث

بعأرا

لأوأ

لبأثا

ئألا

أولأ:

ثابأ:

ثان:

بعأ:را

مسأخا

لمأدلما

لأ:او

لموضوعا

الأولالفصل

الأوروبيةالمجتمعاتمننابعلأشحلات

الحصب-الاضطهاد-العنصرية

11أبحبم

الحجاب

الأسلاىبالدينالاعترافعدم

الثانىالفصل

اوروباقلإسلاميةالجالياتواثعمننابعةمشحلان

1،10000100،1ا!لطالزراج

...اوالارهابالعص

-أحرىسنكلات

الثالثالفصل

اهـروبافىيرسلامىللعملالمضالةالجهودمشحلات

والئافىاالاعلامىاقشوبه

،..--2الاسئراق

المكريةالازدواجة

212الاندماجوفرضالإسلايةالهويةطمى

..01ابصر:

والهائيةوالقاديانبةالصجونبة:

الرالعالفصل

اوروبافىالإسلامىالعمل!صورمش!لات

الثمود!ةاوبروزالتنسيقكياب

913

14!

4ءا

157

915

163

167

173

185

802

212

218

221

223
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لمرضوعا

102ابمىافشيلضحف:لانبأ

الاسلامية.الدعوةقصور:لاثأ

الإسلا!والإعلامالنعبم:نصوررابمأ

الثالثالباب

الإسلاميلأالجالياتمشكلاتحلول

.......0001نمهد

الأولالفصل

المنهع--لإعداد:والدعاةالدعوة

الاسلابةبالدعوةالهوضكبفبة:أولأ

الدعاةاعداد:لانيأ

.....الواقعوفقهالمحاصرةالفتاوى:لالثأ

الكريم.القرآنلمعانىأيخةترجماتنحو:رابعأ

الثا!االفصل

والتعليميلإعلاملتطويرخطةنص

....السحرومل..الاعلام

نجاحهوثروطالاعلامىالنحركقراعد:أولأ

..الاعلاميةالحعلأهداف:لايأ

الاعلايةالخملتنعدووصائلأدوات:لالثأ

..الصلىالاذاعىوافيالفضاثات:رابعأ

والتليفزرونىالاذاعىافيدنمأنمقرحات:خامسأ
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أوروبافى

سلوبلأا

مىمملاال!

لصفحة

922

233

923

248

252

25

25

26

26

26

26

26
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الموضرع

الثالثالفصل

فىوالتحافلىالتنسيقجهودلكلم

اوروبافىالإمملاميةالجالياتاومماط

والتظممالتبقجهوددعم

ومصادرهمجالاته..ال!!لامىالرقفنظام

الرابعالفصل

الإس!لامصورةوتصحيحوالتفاهمالحوار

وأشلةمماذج..والتفاهمالحرار

وأمدا!هالحراردوافع

وو!مائلهالحوارضروط

-ا1كيفولكن..حوار

الإسلام!ورةتصجح

.2الحاكلة

الكتابمحتوبات

*حلاع!

283

287

92

92

92
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8991لم9236المصر"الكببطرالايداعرقم

يريآعص!لملمانصلمج!،ا

اسام!جشرتاسشائأ-3

13211-لرطىاالىد
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